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Nullutslippsbygg og klimarisiko 
Hva er sammenhengen? Hvilke tiltak har minst risiko? 

Klimafrokost Asplan Viak, Trondheim, 06.09.2019, Inger Andresen, professor NTNU
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Forskningssentre for miljøvennlig energi:

ZEB – Zero Emission Buildings. 2009-2016. www.zeb.no 

ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. 2017-2024. fmezen.no

Senter for forskningsdrevet innovasjon:

Klima 2050. 2015-2022. www.klima2050.no 
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Klimarisiko

Fysisk risiko: Kostnader knyttet til 
fysisk skade som følge av 
klimaendringer.

Overgangsrisiko: Økonomisk risiko 
knyttet til overgangen til 
lavutslippssamfunnet.

Ansvarsrisiko: Erstatningskrav 
knyttet til beslutninger eller 
mangel på beslutninger.

• politikk og reguleringer

• teknologi, marked 

• omdømme
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• Årstemperatur: Økning på ca. 4,5 ºC 

• Årsnedbør: Økning på ca. 18 % 

• Styrtregnepisodene blir kraftigere og vil forekomme 
hyppigere 

• Regnflommene blir større og kommer oftere 

• I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i 
mange år

• Havnivået øker med mellom 15 og 55 cm avhengig av 
lokalitet
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Hva er et nullutslippsbygg?
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Et nullutslippsbygg er et bygg som gjennom sin levetid kompenserer for 
alle klimagassutslipp knyttet til  produksjon, oppføring og drift

ZEB  House Larvik. Brødrene Dahl, Snøhetta/MIR
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ZEB og klimarisiko 
– hva er sammenhengen?
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Paris-kurven til Henning

Kilde: H. Fjeldheim, Powerhouse-alliansen
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Kilde: H. Fjeldheim, Powerhouse-alliansen
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ZEB og klimarisiko 
– hvilke løsninger gir minst klimarisiko?
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Hvilke løsninger gir minst klimarisiko?

1) Løsninger med lavest karbonfotavtrykk har minst klimarisiko!

2) Løsninger som er mest mulig motstandsdyktige mot endret 
klimapåkjenning har minst klimarisiko!

3) Løsninger som er mest mulig tilpasningsdyktige til fremtidige krav 
(marked, reguleringer), bruk og klimapåkjenninger har minst klimarisiko! 
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9 ZEB pilot-
prosjekter
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ZEB - strategier og løsninger

• Reduser behovet for energi og 
materialer

• Benytt materialer og løsninger med 
lave utslipp (i produksjon og bruk)

• Produser fornybar energi for å 
dekke egen energibruk og betale 
tilbake for materialbruken

Kilde: ‘ZEB-boka’, Fagbokforlaget 2018 
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Kilde: ‘ZEB-boka’, Fagbokforlaget 2018 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirwYGGltDKAhViYJoKHdAvDzsQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-light-green-stick-figure.html&bvm=bv.113034660,d.bGs&psig=AFQjCNGv2OWTV5Y0qXnD_gZd8dLgv2Sp2Q&ust=1454196430191417
http://www.clker.com/cliparts/0/J/Z/z/A/j/boy-stick-figure-orange-md.png
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvxaeFmNDKAhUFApoKHd7uBT0QjRwIBw&url=http://www.clipartsheep.com/dark-purple-silhouette-flower-stencil-design-on-a-gradient--clipart/dT1hSFIwY0RvdkwzUm9kVzFpTnk1emFIVjBkR1Z5YzNSdlkyc3VZMjl0TDNSb2RXMWlYMnhoY21kbEx6STFPREU1TUM4eU5UZ3hPVEF4TWpNek1qYzNPVGd6TVM5emRHOWpheTF3YUc5MGJ5MWhZbk4wY21GamRDMWtZWEpyTFhCMWNuQnNaUzF6YVd4b2IzVmxkSFJsTFdac2IzZGxjaTFqYkdsd0xXRnlkQzF6ZEdWdVkybHNMV1JsYzJsbmJpMXZiaTFoTFdkeVlXUnBaVzUwTFhkb2FYUmxMV3hwWjJoMExYQjFjbkJzWlMweU5ERXdNRE0yT1M1cWNHY3x3PTE1OHxoPTE1MHx0PWpwZWd8/&psig=AFQjCNE8OPdeVjPcN7oA6quhJwMSrA8L-Q&ust=1454196965368555
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Plassering, orientering og form
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Plassering, orientering og form

Foto: Klungland 

Illustrasjon: Snøhetta
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For ZEB-laboratoriet blir taket en stor, tett og meget glatt 

overflate som under kraftige regnskyll vil føre store 

mengder vann i høy fart ned langs taket mot raften. 

En utvendig takrenne, tilstrekkelig stor nok til å fange alt 

vannet, vil skygge for solceller i øvre del av fasaden og 

dermed redusere energiproduksjon. 

Løsningen blir en innvendig takrenne som er integrert i 

takflaten. For å optimalisere solcellearealet og for å påse 

at det arkitektoniske uttrykket blir bevart, har vi utforsket 

hvor smal takrenneåpning kan være før den ikke klarer å 

fange takvannet. 

http://www.klima2050.no/bipv-takrenne
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Plassering, orientering og form

Reduksjon av 
karbonfotavtrykk i 

drift.

Kompakt og enkel 
form er mer fuktsikker

Kan gi overoppheting 
når det er varmt ute

Store takflater som 
samler mye vann
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Mer varmeisolering og bedre tetting
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Mer varmeisolering og bedre tetting
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Mer varmeisolering og bedre tetting
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Climate change is expected to manifest in the form of 

higher temperatures, which will increase cooling 

demand and reduce heating demand. This has been 

a focus in the majority of the examined literature. 

Kilde: A E Stagrum, T Kvande, A Engebø, E Andenæs, J Lohne (2019): 

Climate implication and adaptation measures for energy use in buildings – a scoping review. 
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Mer varmeisolering og bedre tetting

Lavere 
karbonfotavtrykk i 

drift.

Mindre fare for 
fuktinntrenging.

Høyere termisk 
komfort når det er 

kaldt ute.

Kan gi overoppvarming 
når det er varmt ute

Høyere 
karbonfotavtrykk fra 

materialbruk

Lengre uttørkingstid 
for konstruksjoner
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Materialbruk

Nytt administrasjonsbygg på Campus 

Evenstad. Foto: Statsbygg

Fasade på Powerhouse Kjørbo, 

Sandvika
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Reviderte retningslinjer for store tretak

• Bruk konveksjonssperre når 
isolasjonstykkelsen er større enn 200 mm 

• Avrunda taksteinlekter kan brukes for å 
øke strømmingen i luftespalten.

• For tak med lengde på 30 m er det behov 
for en luftespalte på 225 mm 

Kilde: Klima 2050 / SINTEF Byggforsk
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Mer bruk av tre

Lavere 
karbonfotavtrykk til 

fremstilling

Mindre kuldebroer

Lite termisk masse -
kan gi overoppvarming Høyere fuktrisiko
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Fornybar energi - elektrisk
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Prosjekt Systemer

Powerhouse Kjørbo Solceller

Powerhouse Brattørkaia Solceller

FLO Haakonsvern Solceller

Campus Evenstad CHP system basert på gasifisering av flis

Heimdal VGS Solceller + CHP biogass

ZEB House Larvik Solceller

Skarpnes Solceller

Zero Village Bergen Solceller (+CHP?)

Fornybar energi - elektrisk
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Foto: Skanska

Solcellepaneler integrert i 

taktekking, Eneboliger på 

Skarpnes ved Arendal
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Foto:  Brødrene Dahl

ZEB-bolig Larvik 

(Multikomfort)
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Foto: Veidekke

Solcellepaneler plassert 

på tak, Visund, 

Haakonsvern
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Visund, Haakonsvern: målt vs beregnet solstrømproduksjon
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PhD NTNU august 2019:

Anbefaler å bruke 3 sett med værdata: 

1) gjennomsnittlig

2) ‘ekstrem varmt’ 

3) ‘ekstrem kaldt’
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Enkle å skifte

Robuste – leverer

Stadig mer effektive

Mindre snø

Innmating til nett?

Batterier?

Grønne tak?

Sterkere vind

Solceller

Fremtidig 
solinnstråling?
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Oppsummering

Nullutslippsløsninger gir mindre klimarisiko!

• Mer fokus på robusthet og tilpasningsdyktighet

✓ Mer omtanke mht design og detaljering

• Scenarie-planlegging med usikkerhet
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Sjekkliste for anbudsbeskrivelser



38Påmelding på: www.ntnu.edu/nordic-zeb-2019 


