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Hva er nytt fra forskningen ?
Forskningsleder Berit Time, 

SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag
Oslo, 24 november 2009
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Målsetning for ZEB

Hovedmålsetningen er å

- utvikle produkter og løsninger for 

eksisterende og nye bygninger, boliger 

så vel som næringsbygg, som vil lede til 

markedsgjennombrudd for bygninger 

med null klimagassutslipp knyttet til 

produksjon, drift og avhending. 
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Hva er ”Zero Emission Buildings”
(nullutslippsbygg) ?
• Ingen entydig definisjon

• Eksempel på definisjon (”balanseprinsippet”):

Kilde: University Wuppertal, School of
Architecture, Building Physics and Technical
Building Services. Prof. Karsten Voss
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ZEB - Arbeidspakker 

WP-5

Concepts and strategies for zero emission buildings
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• Hovedmålsetning: utvikle godt isolerte, 
adaptive/kontrollerbare og energiproduserende 
bygningsskall som er robuste i forhold til varierende 
klimapåkjenning, bygningstekniske krav og brukerbehov 

• Eksempler på sentrale oppgaver:
– integrere og tilpasse nye materialer i reelle konstruksjoner (og ved 

rehab.)

– utvikle robuste byggdetaljer for nye løsninger/konstruksjoner

– integrere energiproduserende elementer i bygningsskallet

– labtesting i forhold til varmetekniske egenskaper, bestandighet, 
fuktproblematikk, klimapåkjenninger

WP 2: Teknologier for adaptive og 

energiproduserende klimaskall
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www.sintefbok.no
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www.sintefbok.no
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Energy efficiency and comfort 
of concrete structures
Thermal Mass Concepts
State-of-the art report

http://www.coinweb.no/
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Noen nye prosjekter

• Rehabilitering av fuktskadde kjelleryttervegger
– Brukerstyrt innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet

– Prosjekteier: Isola as

– Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk

– Øvrige prosjektdeltakere: Isodren Norge as og EPT as

• Sustainable refurbishment of building facades - (SUSREF) 
– Prosjekt I EU 7.rammeprogram

• Prefabricated multifunctional façade systems for building 
renovation (PREFAB)
– Samarbeidsprosjekt mellom 4 forskningsinstitutter I Europa (ÆRTO)


