
 

 

Bygningen og forskningen skal gi svar på: 

Hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å 
oppnå gode kontor- og undervisningsforhold i et ZEB-
bygg? 

Hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og 
hvordan tilpasser de seg ZEB- teknologier? 

AMBISJONER FOR ZEB FLEX 

LAB 
- ET LEVENDE LABORATORIUM 



FORBILDEPROSJEKT    
ZEB-COM  ZERO EMMISION BUILDING – CONSTRUCTION, OPERATION, AND MATERIALS 

Et nullutslippsbygg er et bygg som gjennom sin levetid 
kompenserer for alle utslipp knyttet til produksjon, oppføring og 
drift.  

Materialer Bygging Bruk Riving 
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ZEB PILOTBYGG 



STJERNEKARTET 





NORGES MEST MILJØ VENNLIGE BYGG ? 



NTNU Fakultet for helse og sosialfag 



NTNU Fakultet for helse og sosialfag 
 

Kontorer og undervisning formet som en stigende slange 
rundt et atrium 15.000m2 
 
Under den - store idrettsdel for SIT 5.000m2 



Nye Nidarøhallen 

NYE NIDARØHALLEN 
 

Jobbet bort 4 store trappetårn 
Horisontal logistikk i stedet for vertikal 
Betydelig krymping høyde og bredde høyd 





PET senter – Tromsø 
Diagnose senter for tumorer 
10.000 m2 en -smeltende isform 



Det var det første skipet der både fremre kant og bakre kant av åpninger i 
dekksiden var fremoverlent 





Nytt vernebygg for Finnmarken er inspirert av denne formen 





Hurtigrutemuseum - Stokkmarknes 









Bygningen skal være en Living Lab og forskningen i bygget skal svare på 

de overordna forskningsspørsmålene:  
  
- Hvilke tekniske og arkitektoniske løsninger må til for å oppnå gode kontor- og 

undervisningsforhold i et ZEB-bygg? 
- Hvordan påvirker brukerne energibruken i bygget og hvordan tilpasser de seg 

ZEB- teknologier? 
  

AMBISJONER FOR ZEB FLEX LAB 



 
Bygningen skal være et forbildeprosjekt innen: 
 
1. ZEB-COM 
2. Arkitektoniske kvaliteter som uttrykker byggets funksjon(er) 
3. Framtidsretta materialbruk, byggeteknikk og teknologi  
4. Klimatilpasset bygning 
5. Aktiv og god samspillprosess i design, prosjektering og utførelse 
  

AMBISJONER FOR ZEB FLEX LAB 



  
Følgende forskningstilrettelegging skal gis prioritet: 
 
1. Fleksibelt energi- og klimatiseringssystem 
2. Fleksibel arbeidsplassutforming med tydelig fokus på brukskvalitet  
3. Separate styringssystem og målesystem(er) 
4. Byggemetodikk/-system som gjør det mulig å ta ned/rive deler av fasade 

separat 

AMBISJONER FOR ZEB FLEX LAB 
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ZEB COM 



ZEB-DEFINISJONEN 
ZEB - O ÷ EQ 
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift av 
bygningen, men uten medregnet den energien som går til bruk av utstyr. 
 
ZEB – O 
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift av 
bygningen. Dette nivået tilsvarer en nullenergibygning.  
 
ZEB – OM 
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra drift og 
produksjon av byggematerialer.  
 
ZEB – COM 
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippet fra bygging, 
drift og produksjon av byggematerialer. 
 
ZEB – KOMPLETT 
Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippene fra absolutt 
hele levetiden til bygningen. Dette gjelder byggematerialer, konstruksjon, drift og 
produksjon, samt riving og gjenvinning. 

5 grader av nullutslippsbygg 



Totalentreprenør 

Prosessleder 

Prosjektleder 



OPPSTARTSAMLING 

Introdukjson til VDC (virtual design and construction) 
- IPP (involverende planlegging i prosjektering) 
- Samlokaliserte arbeidsøkter (ICE) 
- Målinger på planlagte utførte aksjoner 
- BIM 

 
Sosialt – klatrepark 
 
Felles utarbeidelse av plan for Fase 1 (utviklingsfasen) 
 
WS 0 – Opplæring ZEB 

 



OPPSTARTSAMLING 

Introdukjson til VDC (virtual design and construction) 

- IPP (involverende planlegging i prosjektering) 

- Samlokaliserte arbeidsøkter (ICE) 

- Målinger på planlagte utførte aksjoner 

- BIM 
 

Sosialt – klatrepark 

 

Felles utarbeidelse av plan for Fase 1 (utviklingsfasen) 

 

WS 0 – Opplæring ZEB 

 



ETTER OPPSTARTSAMLINGEN 



Første skisser 

IDEUTVIKLING 



Første skisser 

IDEUTVIKLING 



ZEB FLEXIBLE LAB – HVORDAN JOBBER VI? 

- ICE-økter (samlokaliserte arbeidsøkter 
 

- Inndeling og jobbing i temagrupper 
 

- +/Δ i etterkant av arbeidsøkter 
 

- Målinger 
 

- Gjensidig evaluering 
 

- BIM (Solibri, Revizto, VR-briller) 
 

- Involvering av forskningskompetanse 
 

- ZEB COM Workshop 
 

- Læringsarena for studenter 
 



ZEB FLEXIBLE LAB, BIG-ROOM 



INTEGRATED CONCURRENT ENGINEERING (ICE) 

■ Metodikk for tverrfaglig samhandling 
 

■ Basert på Lean Production (IP) filosofien 

 - Maksimere verdiskapning for kunden 

 -  Minimere sløsing 
 

■ Alle interessenter samles i ICE-økt 

 - Oppdatert på status 

 - Avklaringer kan tas forløpende 

 - Kontinuerlig fremdriftsplanlegging 

 - Kontinuerlig kartlegging 

 - Samlokalisert – direkte kommunikasjon 

 - Felles mål 



ICE (Arbeidsøkt) 

■ Fordelen med ei ICE økt: 
 

- Lettere å løse oppgaven når alle er 
fokusert på en utfordring 

- Rette deltagere og godt forberedt – effektiv 
samhandling = effektiv tidsbruk 

 

 

■ Forberede ei ICE økt: 
 

- Planlegg økta med en tydelig agenda, forsøk å 
identifiser de vanskelige sakene før økta starter 

 

- Invitere de rette deltagerne til økta. Vær tydelig på 
hvem som har ansvar for hva og hva som må 
forberedes ført økta starter. Avklar dette med 
deltagerne på forhånd. 

 

- Sørg for at evt. Modeller, underlag og lignende 
forefinnes før økta starter. 

- Forbered resultater, agenda, ”regler” uløste saker, 
oppgaver på f. eks flip-over før økta starter. 

 

 

 



ICE (Arbeidsøkt) 

■ Kritiske faktorer for ICEøkt: 
 
- Sette sammen et godt team (team charters) 
- Klar definisjon av målet for hver enkelt ICE-økt, detaljert 

agenda 
- Klar definisjon av roller og regler for gruppa 
- Lokale tilrettelagt for ICE 

 
■ Leder for ICE-økta 
 
■ Tilrettelegger 
 
■ Referent 



ZEB FLEXIBLE LAB – AGENDA FOR ICE-ØKT 



ZEB FLEXIBLE LAB – REFERAT FRA ICE ØKT 

- Rullerende tidsplan der vi 
ser 2 uker frem i tid 



ZEB FLEXIBLE LAB – TEMAGRUPPER 

3 temagrupper 

- Utvendig design 

- Innvendig design 

- Tekniske fag og energi 

 

Workshops 

- Egne WS på ZEB COM 

 



ZEB FLEXIBLE LAB – +/Δ (pluss/delta) 



ZEB FLEXIBLE LAB – MÅLINGER 

6 forutsetninger for sunn prosjektering: 
 
• Prosjekteringsgrunnlag 
• Forventninger og krav 
• Dialog 
• Beslutninger 
• Mannskap 
• Metoder og verktøy 

 



ZEB FLEXIBLE LAB – MÅLINGER 



KONSEPT 



Tittel.. 

IDEUTVIKLING 



Energiproduserende fasade 

IDEUTVIKLING 



Tittel.. 

IDEUTVIKLING 



Tittel.. 

IDEUTVIKLING 



MÅLPRIS 



MÅLPRIS 

- Ved prosjektet ZEB Fleksibel LAB ble det opprettet en Målpris 0 tidlig i 
prosessen. Denne ble utarbeidet i fellesskap basert på innspill fra første 3-4 
uker av fase 1 (inkl. workshop), skissert romprogram, volumskisser fra arkitekt 
og byggherrens budsjett. 
 

- Målpris 0 dannet en referanse for løpende endringer av kostnadsutviklingen 
gjennom fase 1 som en konsekvens av samhandling med «Target Valuing» og 
løpende måling mot suksesskriteriene for prosjektet. Innsatsfaktorene er 
samhandlingsgruppens fagkompetanse, tverrfaglige kompetanse, 
produktkompetanse og produksjonskompetanse. I tillegg var 
forskningskompetansen her en avgjørende faktor for riktig beslutningsgrunnlag.  
 

- Elementkalkylemetoden ga prosjektgruppa muligheten til å gjøre raske kalkyler 
fortløpende. Dermed bidro dette til å verifisere at 
bygningsdeler/prosjektdeler/prosjektet var i riktig utvikling i forhold til 
prosjektets budsjett-tall. Denne fortløpende korrigeringen gir en betydelig 
redusert risiko, og bidrar til å sikre at prosjektet er i riktig utvikling. 



MÅLPRIS 



Tittel.. 

IDEUTVIKLING 



IDEUTVIKLING 

Solskive 



Solskive 

IDEUTVIKLING 



Solskive 

IDEUTVIKLING 



Solskive 

IDEUTVIKLING 



ARBEIDSPLASSUTFORMING 



 
Bygningen skal være et forbildeprosjekt innen: 
 
Et bygg med fleksibel arbeidsplassutforming og for forskning på disse    
 
Et bygg for utprøving av ny materialbruk, byggeteknikk og energi/teknologi – 
og med styringssystemer for forskning på dette 
 
Arkitektoniske kvaliteter for å løse dette og som uttrykker byggets funksjon(er) 
 
Det skal være klimanøytralt (ZEB COM) 
 
Utviklet i samspill i design, prosjektering og utførelse – forskningsbar 
 
 
  

AMBISJONER FOR ZEB FLEX LAB 



EN MODERNE ARBEIDSPLASS HAR 4 FOKUSOMRÅDER 

TEKNOLOGI 
• Verktøyene 
• Integrerte løsninger 
• Mobilitet / fleksibilitet 

VISUELL  

IDENTITET 
• Branding / arkitektur 
• Kultur og kjerneverdier 
• Konsept 

AREALBRUK  

OG MILJØ 
• Layout  
• Fasiliteter 
• Miljø 

SAMSPILLS- 

MODELL 
• Brukerne 
• Arbeidsprosesser 
• Møtekultur 



TILPASSE GENERASJONENE? 

SPESIELL & UNIK, OMDEFINERTE  
TRADISJONELLE VERDIER 

BABYBOOMEN 
(FØDT 1946-1964) 

ALLTID PÅLOGGET,  
DIGITALT INNFØDT 

FELLESSKAP, FORANDRING  
OG FORVENTNING 

HØYT UTDANNET, 
LYKKELIG & AKTIV 

GENERASJON X 
(FØDT 1960-1980) 

GENERASJON  
MILLENIUM 

(FØDT 1980-2000) 

GENERASJON Y 
(FØDT 2000 TIL I DAG) ? 



FREMTIDENS KONTOR 

NY TEKNOLOGI 

- Stadig raskere skifter 

- «Smart» kontor med valgfrihet i en app… 

 

KONSTANT TILGJENGELIG 

- Jobbe i parken, hjemme, kafèen, flyplassen 

 

MER AREALEFFEKTIVT 

- Fokus på areal og kostnad 

- Free seating, åpne arbeidssoner…. 

 

 

MER ENERGIEFFEKTIVT 

- Tilpasses konsekvensene av klimaendring 

 

FORMELLE OG UFORMELLE RELASJONER 

- Følelsen av tilhørighet 

- Energi mellom mennesker 

- Det kollektive intellektet! 

 

 

 

 



VI TENKER IKKE KONTOR- 

MEN ARBEIDSPLASSUTFORMING! 



AKTIVITETSBASERTE ARBEIDSPLASSER (ABW) 

- Kontorlokalet tilpasses menneskene og oppgavene som skal løses 
der 

 

- Tilstrekkelige støttefunksjoner og variasjon i romtyper slik at det gir 
hver enkel medarbeider reell valgfrihet i måter å arbeide på i løpet av 
arbeidsdagen 

 





BÆRESYSTEM 



BÆRESYSTEM 

• Rent trebygg med avstivede 
sjakter i massivtre samt avstivede 
fagverk i tre 

. 
• Stive dekkeskiver av Woodsol-

dekker, med et lite område med 
massivtredekker ved 
inngangsparti. 

 
• Trolig bruk av Lett-takselementer 

for øverste tak 



BÆRESYSTEM 

- Forskningsprosjekt på NTNU. 
- Inntil 10 meters spennvidder. 
- Ønskelig å fylle hulrom med pukk eller tilsvarende (i kombinasjon med lett fyllmasse) for å oppnå tilfredsstillende lydkrav. 

Dette vil redusere byggehøyde ved at isolasjon i overkant samt påstøp utgår. 
- Ønskes utprøvd på ZEB Flexible Lab. 

WOODOL-DEKKER 



VENTILASJON 



VENTILASJONSPRINSIPP 

Overordna mål: 
 
- Gi et godt inneklima  
- Lavt energiforbruk 
- Høy fleksibilitet i 

bruk av arealene 

Hybridventilasjon – Ventilasjonsanlegg der naturlige og mekaniske 
drivkrefter brukes bevisst 



VENTILASJONSPRINSIPP 

- Involverende planlegging 
- Korte beslutningsveier  
- Åpent samarbeidsklima 
 
 
Resultat av prosessen: 
 
- Integrert teknisk anlegg 
- Intelligente føringsveier 

Veien frem til et energiøkonomisk VVS-anelgg 



VENTILASJONSPRINSIPP 

Plan 1 
 
Fortregning fra gulv 
 
- Tilluft tilføres arealet via gulvventiler med lav 

hastighet rett i oppholdssonen 
- Lavtrykks fortrengningsventilasjon 
- Fleksibel løsning med tanke på ombygging 
- Reduserer behovet for nedforet himling 

Luftfordelingsprinsipp - fire ulike prinsipper for 
mekanisk frisklufttilførsel 
- Sentralt avtrekk med bygningskroppen som 

føringsvei 
- Tilfører undertemperert luft med lav impuls  



VENTILASJONSPRINSIPP 

Plan 2 
 
Fortregning fra tak 
 
- Lavimpuls innblåsing fra himling gjennom aktive 

plater 
- Bygningstekniske trykkammer over himling, 

trykksatt med 10-15Pa 
- Luftmengden bestemmes etter antall aktive plater 
- Fleksibel løsning med tanke på ombygging og 

endret bruk av arealet 

Luftfordelingsprinsipp - fire ulike prinsipper for 
mekanisk frisklufttilførsel 
- Sentralt avtrekk med bygningskroppen som 

føringsvei 
- Tilfører undertemperert luft med lav impuls  



VENTILASJONSPRINSIPP 

Plan 3 
 

Fortregning fra tak 
 
- Lavimpuls innblåsing fra himling gjennom spalter 
- Retningsbestemte spalter styrer luftstrømmen 
- Bygningstekniske trykkammer over himling, trykksatt med 10-15Pa 

Luftfordelingsprinsipp - fire ulike prinsipper for 
mekanisk frisklufttilførsel 
- Sentralt avtrekk med bygningskroppen som 

føringsvei 
- Tilfører undertemperert luft med lav impuls  



VENTILASJONSPRINSIPP 

Plan 4 
 
Tradisjonell fortrenging 
 
- Fortrengningsventilasjon fra don eller vegg 
- Frisklufttilførsel med lav hastighet direkte i oppholdssonen 

Luftfordelingsprinsipp - fire ulike prinsipper for 
mekanisk frisklufttilførsel 
- Sentralt avtrekk med bygningskroppen som 

føringsvei 
- Tilfører undertemperert luft med lav impuls  



ELEKTRO 



ELEKTRO 

• Hovedtavle plassert nær 
«hovedenergi» kilden for bygget  

 

-  
Sola… 

 

 

• Redusere transportvei for 
energi  
= mindre energitap 

 

• Mindre kabler / Co2 belastning 

 

 



ELEKTRO 

- Belysningsanlegg med aktivitetsbasert lysnivå 
 

- Redusert lysnivå som grunnbelysning/flattlys, som 
eventuelt suppleres med lamper på arbeidsplasser. 



AUTOMASJON 



AUTOMASJON 

Overordnet målbilde 
for systembruk i 
prosjektet 



CO2 FORBRUK 



WORK SHOP 



CO2 forbruk kg/m2 BRA år Kompensering 

1.5 

8.8 

4.3 

Transport  (A4 ogA5)

Byggematerialer (A1, A2, A3 og B4

Driftsenergibruk (B6)

14.6 

Solceller



TRIMO Q-AIR 

- 6 lags glass 
- U-verdi 0,30 

 
 

Fordeler: 
 
- Tillater større glassprosent 

for bygget 
 

- Unngår solavskjerming 
 

- Tynnere yttervegg 
 



Solskive 

IDEUTVIKLING 



IDEUTVIKLING 



Den forsvunne diamant 

IDEUTVIKLING 



Den forsvunne diamant 

IDEUTVIKLING 



Den forsvunne diamanten 

IDEUTVIKLING 



Den forsvunne diamanten 

IDEUTVIKLING 



ENERGIPRODUKSJON 



ENERGIPRODUKSJON 

Orientering Skygge Ventilasjon  

Ansamling av skitt/snø Kontrol på albedo Valg av solcelle 

Kilde: Supsi /ISAAC www.bipv.ch 

Energiproduksjon påvirkes av: 

 

Orientering 

Fang mest mulig av sola 
Skygge  

Gir tap og tar seg dårlig ut 
Ventilasjon 

Kalde paneler produserer mer 
Ansamling av skitt/snø 

Gir tap og slitasje 
Albedo 

Refleksjon øker produksjon 
Valg av solceller 

Type og glass 

BIPV: Building integrated photovoltaics 



ENERGIPRODUKSJON 

Solceller: 
Høyest virkningsgrad med krystallinsk silisium 
(kWh/m2) 
Tynnfilm (CIS/CIGS) har høyest spes. Ytelse 
(kWh/kWp) 

Glass:  
Kan skreddersys for solvinkler på fasade og tak 
Antireflektiv overflate 

Farger: 
Nanofilm på glasset 
Farget plastfilm  
Fargede solceller (overflatebehandling) 

Valg av solcelleteknologi 



ENERGIPRODUKSJON 

Polykrystallinsk silisium 



ENERGIREGNSKAP 



ENERGIPRODUKSJON & REGNSKAP 

Varmepumpe 
 

Gjenvinning  
inverterrom + 
solvegg 

Uteluft 

Solceller 

23,7 MWh/år 

18,5 MWh/år 

El nett 

52,7 MWh/år Termisk energibruk 
  i bygget 

10,5 MWh/år 

187 MWh/år 
44.6 MWh/år Elbruk i bygget  

131,9 MWh/år Kompensering materialer 
Over 60 år  

PCM lager 
0,8 MWh Produksjon Regnskap 





Silisiumkrystallen 
 
 
 
 

 

Monocrystalline silicon is the base material 

for silicon chips used in virtually all 

electronic equipment today. Mono-Si also 

serves as photovoltaic, light-absorbing 

material in the manufacture of solar cells.  

IDEUTVIKLING 



IDEUTVIKLING 



Silisiumkrystallen 

IDEUTVIKLING 



Silisiumkrystallen 

IDEUTVIKLING 



NORGES MEST MILJØVENNLIGE BYGG? 



NORGES MEST KLIMAVENNLIGE BYGG 

VERDENS MEST KLIMAVENNLIGE BYGG 



R O M  F O R  B E D R E  L I V  


