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Hva er nytt fra forskningen ?
Norsk bygningsfysikkdag, UBC Ullevaal Buisness Class, Oslo

19 november 2015

Sjefforsker Berit Time, SINTEF Byggforsk



Hva driver bygningsteknologi og 

forskning innen bygningsfysikk? 

Mitigation (eks. zeb.no) versus Adaptation (eks. klima2050.no) 
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Bygningsfysikk i utvikling…

Ventilasjonssystem

Varmesystem

Dagslyssystemer

Solavskjerming

Klimatilpasning - Blå-grønt tak

Produktivitet/innemiljø/komfort

Materialvalg

Klimagassutslipp

Tekniske rom Solceller i fasade
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Hvor skjer forskningen ?

•Store forskningssentre som genererer mye langsiktig forskning innen flere fagområder,

•Forskningsrådets prosjekter (Forskerprosjekter, KPNer, IPN gjennom programmene 
BIA, EnergiX og andre programmer)

•Horisont 2020 (EU-prosjekter)

•I bedriftenes Skattefunn-prosjekter og prosjekter for Innovasjon Norge





Nøkkeltall:

• Virkemiddel : SFI - Senter for Forskningsdrevet 

Innovasjon 

• Vertskap: SINTEF Byggforsk

• Varighet: 2015 – 2022 (5 + 3 år)

• Totalbudsjett: 220 mill NOK

• Finansieringsmodell: Forskningsrådet 50 %, Privat 

næringsliv 25 %, Offentlig sektor og FoU 25 %

• Minst 15 PhD-kandidater knyttet til senteret

• Størrelsesorden 50 Masterstudenter





• " Det blir varmere

• Det blir våtere

• Styrtregnet blir kraftigere

• Flommønsteret blir endret

• Snøsesongen blir kortere i 

lavlandet

• Det blir færre og mindre 

isbreer

• Havnivået øker

• Mer skredfare

• Blir det mer "ekstremvær" og 

vind? "

Kilde: Hans Olav Hygen, met.no



Adresseavisen 02.06.2013 



Source: Finance Norway, NHO

Forsikringsutbetalinger

Damages caused by water penetrating the building from outside from 2009 – 2013



Målsetning
Hovedmål er  å redusere samfunnsrisiko på grunn av klimaendringer og 

økt nedbør- og flomvannseksponering på det bygde miljø.

Fokus er på utvikling av

– Fuktsikre bygninger

– Overvannshåndtering

– Blå-grønne løsninger

– Tiltak for å hindre vannutløste skred

– Samfunnsøkonomiske insentiver og beslutningsprosesser

Både ekstremvær og gradvise endringer i klima vil bli adressert.

Photos: Internett



Sammenhengen mellom Klima 2050s fire 

arbeidspakker, innovasjon og verdiskapning



Trondheim kommune ny partner fra 1.1.2016



WP1 – Climate exposure and moisture-

resilient buildings

1. Performance requirements for buildings

2. Maintenance and upgrading of existing buildings

3. Blue-green roofs and terraces

4. Building systems

5. Building structures in contact with the ground/terrain



WP1.1 Funksjonskrav for bygninger – ett eksempel

Klimatilpasning for 

puss på isolasjon

(ETICS 

w/rendering) 

ETICS= External Thermal Insulation Composite Systems



WP1.3 Blue-green roofs and terraces

Hvordan kan bygninger bli en del av overvannshåndteringen?

Adressa.no/Adresseavisen 21. oktober 2015  



WP1.3 Blue-green roofs and terraces



WP1.4 Building systems

«Climate adaptation of wooden roofs»

• Roof ventilation guidelines





ANDRE SATSNINGER OG PROSJEKTER



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

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

• The Centre will speed up the decarbonisation 
of the building stock, increase renewable 
energy production and create positive 
synergies with energy systems, mobility, and 
citizens.

• The Centre will work with new and existing 
neighbourhoods in cities and communities 
with different building typologies, 
infrastructures, mobility and users.

• Duration 2016-2023

Illustration: Snøhetta
Project: Zero Village Bergen by ByBo



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

New ZEB Flexible Lab

• The Norwegian Research Council, NTNU and SINTEF 
will build a new ZEB Flexible Lab (office living lab).

• This laboratory will be a central part of the new ZEN 
Centre, where new products for buildings  and 
energy systems will be developed and tested.

• The Norwegian Zero Emission Building Laboratories 
will:

– be a basis for international competitive industrial 
development

– be a basis for knowledge development at an 
international level

– be a research arena for developing zero emission 
buildings

– be an arena for risk reduction when implementing zero 
emission building technologies

Illustration: Snøhetta



Bygningsfysiske utfordringer ved BIPV

• Litteraturstudie av PhD stipendiat Lars Gullbrekken, 
NTNU/SINTEF

• Identifiserte utfordringer knyttet til snø, vind, regn og 
temperaturer under null. 

• Behov for retningslinjer knyttet til lufting av, is/snø dannelse 
og regntetthet til BIPV systemet. 



Teknologi for et bedre samfunn

• KPN-prosjekt hos Forskningsrådet med følgende partnere:

• SINTEF Byggforsk, SINTEF Materialer og kjemi, IFE, Teknova, 
NTNU, Statsbygg, Glass og fasadeforeningen, Omsorgsbygg, 
Backegruppen, Rambøll, Asplan Viak, NorDan, Isola, Getek, 
FUSen, NFR.

http://bipvno.no/



Teknologi for et bedre samfunn

High-Performance Nano Insulation Materials (Hi-Per NIM)
Forskerprosjekt hos NFR (Program : Nano2021)

Partnere:

SINTEF Byggforsk, SINTEF Materialer og kjemi, NTNU.

Framtidens 

isolasjonsmaterialer ?



EBLE -prosjektet

• Beboertilfredshet er god

• Inneklimamålinger viser 
forskjeller i temperaturer

• Energimalinger viser store 
forskjeller i energibruk

• Byggeprosess – utvikling 
av enkelte nye løsninger 
under bygging



Teknologi for et bedre samfunn

Den klassiske : 

Om fukt og tykke 

vegger..

Fra en vitenskapelig 

tidsskriftsartikkel ….

til Facebook



A world where buildings do not contribute with 

greenhouse gas emissions

Heating and Cooling of Super-Insulated Envelopes:
Idea : Investigate the heating and cooling of super-insulated envelopes in terms of 

energy efficiency and thermal comfort
Passive house standard imposed for new buildings in Norway (new TEK 15 regulation)

Super-insulated envelopes considered as the basis for the building envelope of future ZEB buildings  (i.e. 
energy efficiency requirement)

The super-insulated envelopes introduce new challenges for the heating and cooling systems 

Laurent Georges, Assoc. Prof.
Energy and Process Engineering Department (EPT),

Norwegian University of Science and Technology (NTNU),



PUBLIKASJONER OG INFORMASJON 
OM FORSKNING



i

• Fast side etablert i 2015 for informasjonsspreiing og profilering av studieprogram 
Bygg- og miljøteknikk og forsking innanfor fagområdet, dvs. frå Institutt for bygg, 
anlegg og transport (BAT), konstruksjonsteknikk (K) og vann og miljøteknikk (IVM). 

• «Nytt frå NTNU» er ikkje ei tung akademisk informasjonsside, men mynta på den 
jamne lesaren av «Byggeindustrien». NTNU ønskar å presentere FoU-resultat på 
ein forståeleg måte for folk flest. Aktuelt stoff kan vere resultat frå 
masteroppgåver, PhD-arbeid og anna forsking. 
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Teknologi for et bedre samfunn

http://www.sintefbok.no/



COIN Concrete Innovation Centre

• Rapporten gir en samlet 
oversikt over alle 
resultatene fra SFI COIN



Embodied emissions in materials

• CO2 utslipp fra materialer 
er tilnærmet like store 
som utslipp fra 
energibruk gjennom 
byggets levetid.

• Bruk av norske materialer 
med EPD kan redusere 
CO2 utslipp fra materialer 
med 20 % sammenliknet 
med bruk av europeiske 
materialdata



Embodied emission in materials

• Bruk av tre i 
kombinasjon med 
betong og stål i 
bærekonstruksjonen

• 50 % reduksjon av CO2 
utslipp fra materialer 
sammenliknet med et 
tradisjonelt bæresystem 
av betong



Klimatilpasning

• Sluttrapport for 
forskningsprosjektet
BIVUAC: Buildings and 
Infrastructure –
Vulnerability and 
Adaptive Capacity to 
climate change.



UPGRADE

• Løsninger for 
etterisolering

– Unngå kuldebroer

– Bedre lufttetting

• Fuktsikre løsninger



Lydisolering

• Utbedring av eksisterende 
bjelkelag

• Tekniske løsninger

• Målinger før og etter 
utbedring

• Forbedring av 
luftlydisolasjonen på 
nærmere 20 dB og en 
forbedring av 
trinnlydisolasjonen på 
omkring 30 dB



Teknologi for et bedre samfunn
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 Erfaringsbasert
 Forskningsbasert
 Robuste løsninger
 Dokumenterte løsninger

VISJON
Byggforskserien skal bidra til gode bygg for et 
bedre samfunn gjennom formidling av 
kunnskap som er:• Over 700 anvisninger i serien

• Illustrasjoner tilpasset BIM
• Mobiltilpasset versjon
• Tre delserier
• Totalt 47.000 registrerte brukere



Teknologi for et bedre samfunn

Nytt fra Byggforskserien
TEK- Sjekk ENERGI
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• Utviklet ny webapplikasjon 
som lanseres i 2016

• Importerte 3D modeller

Kontroll av:
• Energikrav i TEK 10
• Lavenergi/passivhus
• Energimerking
• Termisk inneklima

472.212 Bruksanvisning for energiberegningsprogrammet TEK-sjekk Energi



UNDERVISNING

41



Nytt kurs innen bygningssimulering 


