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Null levert energi til oppvarming og kjøling

Null mekanisk ventilasjon

Null utslipp av CO2 gjennom byggets livsløp inkludert materialer

Triple zero ambition

100% dagslys 









Orientering Fasade Termisk masse Energi høsting

Dagslys Ventilasjon Passiv sol Solavskjerming



1 Sol skorstein

2 Solavskjerming

3 Solceller

4 Automatiske vinduer

5 Solfangere

6 Akustisk kammer

7 Varmeaktive overflater

8 Vinter hage

9 Lysbrønn

10 Overlys



Fasade

Flere løsninger ble evaluert

Original bæring beholdt

Lufttetthet ACH 0.5/hr

U-verdi yttervegg 0.14 w/m²K

U-verdi tak 0.11 w/m²K

U-verdi vinduer og dører 0.7 w/m²K

Sponfasade i ubehandlet sedertre

All materialbruk beregnet i forhold til 
GWP/LCA for samlet livsløp







Dagslys

Målsatt  dagslys autonomi 100%

Flere soner

85 – 98% DA simulert

Materialvalg ble simulert i iterasjoner  og verifisert 
senere av 3dje part.

Vinduer forstørret med 10% og delvis reposisjonert

Materialvalg og farger for refleksjon  av lys. 

Beplanting på nordsiden har seinblomstrende hvite 
blomster.







Naturlig Ventilasjon

Kryss ventilasjon

Puls ventilasjon og natt-kjøling

Windowmaster aktuatorer som til slutt  ble styrt av 
HCGBC’s egne algoritmer

Input fra egne værstasjoner, historisk data og værmeldinger

Energate EN1202 vinduer med  trerammer 

Glass: Superisolert 3-lags glass, Ug=0.5 W/m2K

Insektskjermer!













Termisk masse

Aktive/passive betongdekker med 80% slagg
Håndlagt leir-puss
Gipsplate substrat

Samlet designet termisk masse  = 66W



Termisk masse og solavskjerming i balanse

Tilpassede vindusrammer i aluminium fungerer både 
som solavskjerming og reflektorer

Unik tilpasset geomertri for hver himmelretning

Gir en sammensatt skyggevirkning som reduserer peak
verdiene i varmeoppbygging

Designet for å minimere hindring av sikt

Energate vinduer med 0.4 W/mK U-verdi

Laboppbygging i glass tilpasset retning

74% LT for alle hovedretninger

55% LT i karnapp











Materialbruk overflater

Betong i dekker med 80 % slagg
Eksisterende eike konstruksjon
Forsterking av samlinger i finer
Bjørkefiner i trapperom 
Hvit amerikansk eik i trappetrinn
Ull filt i himling trapp
Spray applisert akustisk overflate under mesanin
Mineralull som akustisk demper mellom bjelkene

Bøkefiner  kontorppulter med innslag av 
HiMacs

Tekstiler fra Kvadrat





Sol skorstein

Stålramme
Forsterket tolagsglass
Integrert termisk masse: 
Murstein fra nærliggende Aldridge Hall

Spesialventil i toppen

Temperaturen på innsiden kan nå 100°c

Dobler opp som dagslysinntak i trapperommet.









Takk




