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Noen publikasjoner fra Klima2050

Vitenskapelige artikler

• Gullbrekken, L, Uvsløkk, S, Kvande, T & Time, B: Hot-Box measurements of highly 
insulated wall, roof and floor structures. Journal of Building Physics. 

Praktiske anbefalinger

• Gullbrekken, L: Nye råd om bruk av konveksjonssperre. Byggeindustrien 14/2016 s 34.

Masteroppgaver

• Skjeldrum, P.M: Ombygging til Blågrønne Tak - En undersøkelse av bygningtekniske
utfordringer ved å bygge om eksisterende tak til blågrønne tak.  Master Thesis. NTNU, 
Trondheim 2016

Klima 2050 er et forskningssenter som skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt 
nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

www.klima2050.no
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Ledig stipendiatstilling i Klima2050

Risk assessment of blue-green/grey roofing solutions 

The PhD project on risk assessment of blue-green/grey roofing 
solutions will focus on the other building capabilities than 
detention and storage of stormwater such as the thermal 
insulation performance, robustness and durability of the roof 
construction.



The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB

Hovedmål:

• Utvikle produkter og løsninger for 
eksisterende og nye bygninger, 
boliger så vel som næringsbygg, 
som vil lede til markeds-
gjennombrudd for 
bygninger med null klimagass-
utslipp knyttet til produksjon, 
drift, og avhending.

• www.zeb.no – 2009-2017

Hva har vi fått til?
• Noen av de mest nytenkende 

aktørene i norsk byggenæring har 
vært med på å utvikle alt fra nye 
materialer til store pilotbygg sammen 
med NTNU og SINTEF.

• ZEB har gjennom åtte år demonstrert 
store muligheter knyttet til utvikling 
av fremtidens nullutslippsbygg. Store 
og seriøse aktører har fulgt opp med 
pilotbygg som bryter barrierer og 
viser vei mot et grønnere samfunn.

Forskningssenter for nullutslippsbygg

http://www.zeb.no/
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ZEBs forskningsaktiviteter

WP1 Avanserte materialer

WP2 Klimatilpassede, energi-
effektive bygnings-
konstruksjoner

WP3 Energiforsyning og 
tekniske installasjoner 

WP4 Bruk, drift og 
implementering

WP5 Pilotbygg, konsepter og 
strategier for nullutslippsbygg

A world where buildings do not contribute with 

greenhouse gas emissions

Nano isolasjonsmaterialer

VIP Leca Isoblokk

Membran varmeveksler
ZEB Living Lab

ZEB Definisjon

ZEB pilotbygg



Noen resultater fra ZEB

www.zeb.no



Internasjonalt fremragende sammen

Ill.: Snøhetta AS/MIR



9 ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

The Research Centre on Zero 
Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Illustration: Snøhetta



10 ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

The Research Centre on Zero Emission 
Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN

Visjon:

• Bærekraftige områder med null 
utslipp av klimagasser.

• FME ZEN skal utvikle løsninger for 
framtidens bygninger og 
byområder, løsninger som bidrar 
til at nullutslippssamfunnet kan 
realiseres.

• www.ntnu.no/zen – 2016-2024

• Gjennom senteret vil kommuner, 
næringsliv, myndighetsorgan og 
forskere samarbeide tett for å 
planlegge, utvikle og drifte 
områder uten klimagassutslipp.

• Mer effektiv energibruk, 
produksjon og bruk av fornybar 
energi vil bidra til bedre miljøet 
lokalt og til å nå nasjonale 
klimamål.

Illustration: Snøhetta

Project: Zero Village Bergen by ByBo

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer



11 ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Hvorfor nullutslippsområder? 

• ZEB senteret har vist at det er mulig å bygge nullutslippsbygg, og at dette er 
ambisiøst. Ved å bygge, oppgradere og optimalisere flere bygninger samtidig 
kan synergier finnes mellom energibehovsprofilene til de ulike byggene. Når 
en bygning har overskudd av varme/energi, så kan en annen benytte denne.

• Alle bygninger kan ikke bli bygd/oppgradert til nullutslippsstandard, eks. 
vernede bygninger eller bygninger som står på en komplisert tomt.

• Optimalisering på områdenivå kan redusere påkjenningen på nettet (grunnet 
synergier mellom bygninger, solceller, ladestasjoner for elektriske biler, etc.).

• Områder/nabolag er store nok til å bidra til en endring, men små nok slik at 
forskning på, utvikling og demonstrasjon av ny teknologi og nye løsninger er 
mulig. Mindre områder muliggjør også interaksjon med brukere.



12 ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Forskningsområder/Work Packages



13 ZEN – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Pilot Projects/Living Labs

Oslo: Furuset

Bergen: Zero Village Bergen

Elverum: Ydalir

Trondheim: Knowledge Axis

Bodø: Airport area

Steinkjer: Residental area

Evenstad: Campus

Population of 30 000 people 

Built floor area of more than 1 million m2

ZEB Flexible Lab office building, NTNU Campus

ZEB Living Lab residential building, NTNU Campus
Illustration: FutureBuilt



Ny bok

• Denne boka viser hvordan du bør få 
utført utvendige arbeider som 
drenering og fuktsikring, og hvilke 
løsninger du bør velge for oppbygning 
av gulv, vegger og himling innvendig.

• Boka gir også råd om inneklima, 
dagslys og rømningsvei, hvilken 
høyde du bør ha under taket, og 
hensyn du må ta om du skal få senket 
gulvet eller få laget hull i betongvegg



Ny lærebok

Boken passer for

• Studenter på høgskole-
/universitetsnivå med 
interesse for 
bygningsteknikk og 
arkitektur. 

• Praktiserende ingeniører 
og arkitekter som ønsker 
oppfrisking og utdyping 
av det teoretiske 
grunnlaget for 
simuleringsmodeller og 
programvare som 
benyttes ved 
bygningsfysisk
prosjektering.



http://www.ntnu.edu/web/nsb2017/home



Velkommen til 

Norsk Bygningsfysikkdag 2012

Takk for i dag og vel hjem!


