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PROSJEKTET
ZEBRA2020 vil kartlegge markedsovergangen til nZEBs i Europa
og samle inn data og bakgrunnsmateriale for å kunne evaluere
og optimalisere dagens politiske virkemidler og strategier. Som
hjelpemiddel for dette vil det bli utviklet nettbaserte elektroniske
"sporingsverktøy". Prosjektet vil også utvikle anbefalinger og
strategier for byggesektoren og politiske beslutningstakere for å
framskynde et markedsløft for "nesten-nullenergibygninger".
Nasjonale og internasjonale verksteder med deltakere fra
politiske myndigheter og byggenæringen vil være sentrale
aktiviteter i ZEBRA2020. Målet er å oppnå forståelse og enighet
rundt potensielle nZEB-strategier som må ha tilslutning fra alle
viktige markedsaktørene hvis endringer virkelig skal skje i praksis.
Prosjektresultatene vil være svært relevante ikke bare for
beslutningstakere på EU- og enkeltstatsnivå, men også for et
stort antall aktører i hele verdikjeden i bransjen.
Møter og verksteder vil bli organisert i løpet av de neste 2 årene.
Du kan abonnere på prosjektets nyhetsbrev (på engelsk) eller
spørre kontaktpersonen i ditt land (se nedenfor) for å holdes
orientert om datoer og steder.
Prosjektets varighet: fra april 2014 til september 2016

MÅL

• Overvåke nZEB-markedsaktiviteter i mållandene og i
Europa;
• Tilby en brukervennlig og lettfattelig beskrivelse av
nZEB-markedet, hvor fakta og indikatorer er samlet og
synliggjort;
• Involvere og bistå beslutningstakere ved å utvikle en
nZEB-strategi og anbefalinger for å framskynde
markedsovergang innen 2020 og videre;
• Forberede oppfølging av nZEB-markedsovervåkning
utover prosjekts varighet;
• Sikre effektiv kommunikasjon med myndigheter og
aktører i byggesektoren.

PROSJEKTETS
OMFANG
Mål-land
Sekundære mål-land

ZEBRA2020 dekker 17
europeiske land og om
lag 90 % av
bygningsmassen i EU og
EØS. Således bidrar
prosjektet aktivt til å nå
EUs ambisiøse mål om
betydelig økning av
nZEB-rehabiliteringer og
100 % nZEB for nye
bygninger etter 2020.

WWW.ZEBRA2020.EU

DATAVERKTØY

En brukervennlig framstilling av indikatorer knyttet til den
totale bygningsmassen. Det skal tilbys omfattende datasett
(inkludert ulike typer boliger og yrkesbygg) for å kunne
tette dagens eksisterende datahull.
• Oversikt over dagens bygningsmasse (per
bygningskategori), inkludert rehabilitering og aktuell
byggevirksomhet;
• Tydeliggjøring av politiske virkemidler i
bygningssektoren, knyttet til relevante kvantitative
indikatorer;
• Overvåking av aktiviteter rundt energimerkeordninger i
de enkelte land;
• Sporing av nZEB-aktiviteter etter flere kriterier:
nZEB-nybygg og -rehabilitering, salgstall for tekniske
komponenter og materialer, eiendomsverdi etc.

nZEB-TRAKER

Det vil bli utviklet egnete indikatorer for å kunne måle
nZEB-markedets modenhet ved hjelp av en " nZEB-tracker".
Verktøyet vil oppsummere noen av dataene fra det
nettbaserte elektroniske dataverktøy inn i en grafisk
framstilling. Verktøyet vil være i stand til å motta og
nyttiggjøre seg data fra andre databaser.
Det som kalles "nZEB-tracker", er kort sagt et
evalueringsverktøy som presenterer resultatene på ulike
nivåer:
• Evaluering av hvert kriterium i de enkelte mål-land;
• Samlet vurdering av markedsmodenhet mot nZEBs i de
enkelte mål-land, basert på den samlede metodikken;
• Vektede totalresultater over alle undersøkte land per
kriterium og for nZEB-markedsmodenhet som helhet

RESULTATER

• Scenarioer for markedsovergang til nZEBs og en
nZEB-strategi mot 2020 og videre;
• Data som muliggjør sporing av overgangen til nZEBs for
utvalgte EU/EØS-land;
• Sammenlikning av hindringer, pådrivere og gode
eksempler på tvers av landegrensene, spesielt når det
gjelder økonomiske aspekter;
• Anbefalinger for å framskynde overgang til nZEBs på
markedet;
• En "nZEB-markedssporer" inkludert en detaljert
nZEB-database.
Resultatene vil styrke investorenes tillit til
markedsovergangen til nZEBs. Pålitelige data og
markedsinformasjon vil sterkt øke troverdigheten av
langsiktige nZEB-mål, veien dit og de nødvendige
endringene i bygge- og rehabiliteringsvirksomheten.
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