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Nytt fra forskningen

Eksempler på nye publikasjoner og pågående forskning innen 
bygningsfysikk ved NTNU og SINTEF
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11th Nordic Symposium on Building Physics

Artikler som ble presentert er offentlig tilgjengelig 
gjennom Elseviers Energy Procedia volume 132:

https://www.journals.elsevier.com/energy-
procedia/special-issues

170 artikler

https://www.journals.elsevier.com/energy-procedia/special-issues
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Eksempler på artikler fra NSB2017

Analysis of reduction of energy demands for Zero Emission Renovated 
Office Building by using thermal mass and ventilative cooling (Allonso et al)

Ventilated wooden roofs: Influence of local weather conditions –
measurements (Gullbrekken et al)

Moisture damage with magnesium oxide boards in Danish facade 
structures (Rode et al)
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ZEB Nullutslippsbygg i bokform
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ZEB rapporter fra 2017 – noen eksempler

•www.zeb.no
•www.sintefbok.no

http://www.zeb.no/
http://www.sintefbok.no/
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Om etterisolering av boliger

Ny bok fra SINTEF Byggforsk

•Løsninger for ulike hustyper og bygningsdeler

•Byggdetaljer

•Arbeidsbeskrivelser

•Anbudsunderlag

•Dokumentasjon for byggesøknader

www.sintefbok.no

http://www.sintefbok.no/
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SINTEF Fag 42 Oppgradering av et 
60-tallshus og et 70-tallshus

Rapporten sammenfatter prosjektet SEOPP – Systematisk 
oppgradering av småhus fra 1970 til 1990. 

Hvordan oppgradere et tidstypisk småhus fra 60-, 70-, og 80-tallet 
til høyere energistandard og samtidig omskape huset til moderne 
arkitektur med bedre boligkvaliteter? 

To demo-hus er omfattende rehabilitert og dokumentert under 
planlegging, bygging og som ferdige hus i ny, moderne drakt.

Illustrasjoner og faktabeskrivelser gir råd og inspirasjon til de som 
skal planlegge slik rehabilitering – fra huseiere til arkitekt og 
byggmester. 
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SINTEF Fag 43 Evaluering av boliger 
med lavt energibehov (EBLE) –
samlerapport

Målet med prosjektet Evaluering av boliger med lavt energibehov 
(EBLE) har vært å øke kunnskapen om boliger på passivhusnivå og 
nesten nullenerginivå. Rapporten presenterer resultater fra evaluering 
av 64 passivhus og ti TEK10-boliger. Undersøkelsen bygger på 
omfattende instrumentering og måling, samt intervjuer med 
beboerne.
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Evaluering av boliger med lavt energibehov

Eksempel på resultat i rapporten:

Det er målt betydelig lavere energibruk i passivhus enn i boliger oppført etter TEK10-
standard.

Gjennomsnittlig bruker passivhusboligene ca. 30 % mindre energi enn TEK10-boligene.

Beregnet behov for levert energi er i gjennomsnitt 23 % lavere enn målt, levert energi for

passivhusene og 4 % lavere for TEK10-husene. Energibruken er tydelig avhengig av

beboernes atferd og vaner.
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Klima 2050 
Klimatilpasning av bygg og infrastruktur
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Klima2050 PhD kandidater bygg

Risk assessment of blue-green/grey roofing solutions

Moisture performance of ground constructions

Climate adaptation of wooden roofs
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ZEB Flexible Lab – en framtidig
mulighet for å prøve nye løsninger i
en virkelig kontorbygning

Utvalg av slides presentert

Trondheim 1. november 2017

VVS-Dagene på NTNU 2017 – Inneklima og ventilasjon i framtidens bygninger

Berit Time, SINTEF Byggforsk
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ZEB Flexible Lab – Office Living Lab

• Lokalisert på Gløshaugen, Trondheim, byggestart mars 2018

• 1 800 m2 “Office Living Lab”

• Finansiert av Forskningsrådet, NTNU, and SINTEF

• Samspillsentreprise med Veidekke

• Byggestart mars 2018
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ZEB Flexible Lab - vision

ZEB Flexible Lab 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

2017.12.01
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Fokus på forskningsmuligheter og fleksible 
laboratoriefasiliteter - vi legger til rette for

•Energiforsyning 

Sol, Varmepumpe

Utveksling med NTNUs varme- og el.sløyfe

Termisk lagring – arbeider for å teste et PCM-lager (noendøgns lagringskapasitet)

•Oppvarming

Forenklet oppvarmingsløsning med (mulighet for) radiatorer i kjernen av bygget

•Kjøling

Bruk av luft til ventilasjonskjøling

•Ventilasjon

Naturlig ventilasjon, Mekanisk ventilasjon

Kombinasjon av begge

• Komfort og innemiljø i kontorbygg
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Takk for i dag, og vel hjem!


