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ZEB laboratoriet - Et 
overvannssystem for 
forskning og utvikling

ZEB = Zero Emission Building = Nullutslippsbygg



• Lokalisert på NTNUs campus på Gløshaugen, Trondheim
• 2000 m2 levende laboratorium
• Finansiert av Forskningsrådet, ENOVA, NTNU, and SINTEF             

(124 MNOK)
• Forskningsrådet: 60 MNOK
• ENOVA: 8 MNOK
• NTNU: 28 MNOK
• SINTEF: 28 MNOK

Hvor er laboratoriet ?



• Vi må bremse klimaendringer ved 
reduksjon av klimagassutslipp gjennom 
bærekraftig bygg- og områdeutvikling.

• Vi må energieffektivisere bygg og frigjøre 
energi til annen bruk.

• Vi må klimatilpasse bygninger og 
infrastruktur 

• Samtidig må vi sørge for et godt bygd 
miljø med gode bygninger og innemiljø 
for befolkningen. 

Hvorfor et nullutslippsbygg 
laboratorium?

Ekstremværet Synne rammet Rogaland og Agder med ekstreme 
nedbørsmengder i desember 2015. Foto: Sem Hadland, 
Eigersund kommune

Foto: SIN
TEF Byggforsk/ Solvår W

ågø  



Klimautfordringen –
FoU aktiviteter

Hvorfor ZEB – laboratoriet ?



VISJON

ZEB laboratoriet skal være
Et laboratorium for utvikling av internasjonal konkurransedyktig industri
Et laboratorium for kunnskapsgenerering på høyt internasjonalt nivå
En forskningsarena for utvikling av nullutslippsbygg
En arena for reduksjon av risiko når man implementerer løsninger for nullutslippsbygg
En nasjonal ressurs for alle forskningsorganisasjonene innen området



Bygningsintegrert og
lokal energiinnsamling

Folket i bygget – bygget som arbeidsplass

Inneklima,
ventilasjon og 
energidistribusjon 
(varme og kjøling)

Energibruk og samspill med 
omliggende energisystem

Bygningsdrift
og styring

Byggeteknikk, løsninger og funksjonalitet
Byggeprosess-
Samspillsmodeller

Visualisering 
og digitale 
modeller

Overvannshåndtering

Tvillingrom

Hva forsker 
vi på i ZEB 
laboratoriet ?



Prosjektteam i samspillskontrakt

• NTNU/SINTEF (Byggherre)
• Veidekke (Entreprenør og konraktspartner)

• Link Arkitektur (Landskap, Arkitekt, Energi)
• Aas Jakobsen (RiB)
• Siemens (Automasjon)
• Multiconsult (Byfys, Sol, VA)
• Oras/Bravida (VVS)
• Vintervoll (Elektro)

• Andre spesialister/leverandører; bl.a Storm Aqua/Skjævelandgruppen, 
Solcellespesialisten, Isola

Utomhus/Graving 
Tverrås Entreprenør AS



Overvann rundt bygningen

• Krav til fordrøyning og maks påslipp (VA-
norm for Trondheim revidert februar 
2020)

• 6,0 l/s for et redusert areal på 2300 m2
• minimum fordrøyningsvolum 26 m3.
• Området drenerer til fellesledning

• Kan ikke påregne infiltrasjon

• Dreneringsstrategi; størst mulig grad av 
fordrøyning og potensielt utnyttelse av 
vannet





Avrenningsområder

• A stort sett permeable 
overflater – grus, gress, 
buskefelt, permeabelt dekke

• B taket på ZEB laboratoriet
• C parkeringsplass og 

gang/sykkel arealer
• D veien – hvor vannet allerede 

er håndtert
• E "isolert" regnbed 1
• F "isolert" regnbed 2

E
F

Alma Smart Tank







Montering





Mulighet for å 
undersøker avrenning 
fra delområder



Permeabelt dekke:
Toppdekke: Belegningsstein Plaza Dren 
Settelag: 2-11 mm, tykkelse 30 mm
Bærelag: 4-32 mm, tykkelse 150 mm
Forsterkningslag: 20-64 mm, tykkelse 300 mm





Forskningsmuligheter -
overvann

• Undersøke overvannshåndtering og 
avrenning for ulike tiltak gjennom måling, 
samt modifikasjoner av tiltak

• Verifisere beregningsverktøy
• Rensing av regnvann for utnyttelse til 

sykkelvask, vanning o.a
• Utforske drifts- og vedlikeholdsbehov
• Energiutnyttelse – varmeveksling mot tanken



Hva nå?

• Masteroppgave prosjekt gjennomføres 
2020/2021: Tema: Måle vannbalansen i 
overvannsystemet for ZEB laboratoriet 

• Beskrivelse av ZEB laboratoriet vil legges ut på  
kunnskapsportalen ovase.no 
(http://www.klima2050.no/ovaseno-
knowledge-portal )

• Skape nye FoU-prosjekter som tar i bruk 
overvannssystemet (inkl. ytterligere
instrumentering av systemet)

• Omvisninger : Stor interesse for å se og lære 
om laboratoriet og mulighetene der

http://www.klima2050.no/ovaseno-knowledge-portal


Undervisning – involvering i ZEB laboratoriet

TBA4855 – Eksperter i team - Smart bygging
Masteroppgaver

TBA4855 – Eksperter i team - Smart bygging
TBA4171 – Bygnings- og materialteknikk vk

AAR4616 – Integrated Energy Design 

TBA4140 – Murkonstruksjonar
TVM4141 – Overvannsteknologi og asset management  

TBA4135 – Organisasjon og økonomi i BA prosjekter
TKT4240 – BM1 Bygningsmaterialer
TVM4125 - VA grunnkurs 
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