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ZEB laboratoriet  på bedre norsk ; nullutslippsbygg laboratoriet 





Dette snakker jeg om 

• ZEB laboratoriet – hva er nå det 

• Hvorfor et ZEB -laboratorium? 

• Tverrfaglighet og samspill 

• Et skiftende regime for håndtering av regn- og overvann 

• Regnvann fra taket 

• Overvann på tomta 

• Forskningsmuligheter 

• Nullutslippsområder i smarte byer – klimatilpasning som indikator 

 

 

 

 

 

 



Klimautfordringen 

 

Hvorfor ZEB – laboratoriet ? 



• Lokalisert på NTNUs campus på Gløshaugen, Trondheim 

• 1 800 m2 levende laboratorium 

• Finansiert av NFR, NTNU, and SINTEF 
• NFR: 60 MNOK 
• NTNU: 25 MNOK 
• SINTEF: 25 MNOK 

 

Hvor er vi ? 

 





ZEB laboratoriet ? 

 

ZEB - metoden 



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 - laboratoriet 

• ZEB-COM 

• Arkitektonisk forbildeprosjekt 

• Framtidsretta materialbruk, byggeteknikk og 
teknologi 

• Klimatilpasset bygning 

• Samspillprosess 

 

• Forskningsfleksibilitet 

 



ZEB – laboratoriet;  
en forskningsinfrastruktur  

En arena for 

• for nasjonal og internasjonal 
industriutvikling 

• kunnskapsutvikling på et 
internasjonalt nivå 

• å utvikle 
nullutslippsbygninger 

• å redusere risko når en tar i 
bruk nullutslippsteknologier  

 



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 



Samspillskontrakt   
- med implementering av ZEB metoden for første gang 

 

Samspill og tverrfaglighet 



Bygninger og regn- og overvann 
Tradisjonell tenkning 

Illustrasjon; Byggforskserien 



Bygninger og regn- og overvann  
Framtidens tenkning 

 

Ill. Andenæs 2019 

Landskapsarkitekten og arkitekten kan 
"boltre seg" …. 
 
Bygningsfysikeren og VA-ingeniøren har  til 
dels motstridende interesser 
 
 
Bygningsfysikeren: 
La oss få vannet vekk fra huset og over på 
vann- og avløpsnettet så fort som mulig……  
 
 
VA-ingeniøren: 
Vent litt….vi ønsker å legge til rette for 
mindre belastning på kommunens 
overvannsledninger… 
 
Reduksjon av risiko…for hvem ? 

Samspill og tverrfaglighet 



Regnvann fra tak  

Kraftige regnskyll på glatt taktekning (solceller) gir mye 
vann som renner i stor fart nedover taket 

Med for smal takrenneåpning vil ikke vannet bli fanget av takrennen.  

Ill. Johansen 2019 

Ill. LINK Arkitektur 

Ill. LINK Arkitektur 



Laboratorieforsøk for å designe 
og dimensjonere takrenne 

Foto og Ill. Johansen 2019 



Overvann rundt bygningen 

• Krav til fordrøyning og maks påslipp 

• Kan ikke påregne infiltrasjon 

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



Avrenningsområder 

• A stort sett permeable overflater 
– grus, regnbed, 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 





Forskningsmuligheter - overvann 

• Kartlegge  overvannshåndtering og avrenning for ulike tiltak gjennom 
måling 

• Undersøke ulike tiltak og løsninger og modifikasjoner av disse  

• Verifisere beregningsverktøy 

• Rensing av regnvann for utnyttelse 

• Utforske drifts- og vedlikeholdsbehov 

• Energiutnyttelse – varmeveksling mot tanken 

 

• Undervisning med strek under Visning 

 

 

 



Klimatilpasning som fokus i 
nullutslippsområder i smarte byer ? 
For å utvikle et nullutslippsområde, foreslås syv fokusområder:  
• klimagassutslipp 
• energi 
• effekt 
• mobilitet 
• økonomi 
• stedskvaliteter 
• innovasjon 

 
• + klimatilpasning ? 

 

Samspill og tverrfaglighet 


