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The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities 
The ZEN Research Centre develops solutions for future buildings and neighbourhoods with no 
greenhouse gas emissions and thereby contributes to a low carbon society. 
 
Researchers, municipalities, industry and governmental organizations work together in the ZEN 
Research Centre in order to plan, develop and run neighbourhoods with zero greenhouse gas emissions. 
The ZEN Centre has nine pilot projects spread over all of Norway that encompass an area of more than 
1 million m2 and more than 30 000 inhabitants in total. 
 
In order to achieve its high ambitions, the Centre will, together with its partners: 

• Develop neighbourhood design and planning instruments while integrating science-based 
knowledge on greenhouse gas emissions; 

• Create new business models, roles, and services that address the lack of flexibility towards 
markets and catalyse the development of innovations for a broader public use; This includes 
studies of political instruments and market design; 

• Create cost effective and resource and energy efficient buildings by developing low carbon 
technologies and construction systems based on lifecycle design strategies; 

• Develop technologies and solutions for the design and operation of energy flexible 
neighbourhoods; 

• Develop a decision-support tool for optimizing local energy systems and their interaction 
with the larger system; 

• Create and manage a series of neighbourhood-scale living labs, which will act as innovation 
hubs and a testing ground for the solutions developed in the ZEN Research Centre. The pilot 
projects are Furuset in Oslo, Fornebu in Bærum, Kunnskapsaksen Sluppen and 
Kunnskapsaksen Campus NTNU in Trondheim, Mære landbruksskole in Steinkjer, Ydalir 
in Elverum, Campus Evenstad in Hedmark, NyBy-Ny Flyplassd in Bodø, and Zero Village 
Bergen. 

 
The ZEN Research Centre will last eight years (2017-2024), and the budget is approximately NOK 380 
million, funded by the Research Council of Norway, the research partners NTNU and SINTEF, and the 
user partners from the private and public sector. The Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF. 
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Dokumenthistorikk 
Versjon Dato Versjonsbeskrivelse 

1.0 2018 Den første versjonen av dette dokumentet beskrev definisjoner, nøkkel-
indikatorer (KPI) og vurderingskriterier som benyttes i Forsknings-
senter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). De syv 
ZEN-kategoriene (klimagassutslipp, energi, effekt, mobilitet, steds-
kvaliteter, økonomi og innovasjon) og relaterte KPI-er ble beskrevet.  

2.0 2021 Den andre utgaven (versjon 2.0) av definisjonen av nullutslipps-
områder (ZEN) bygger på v1.0 av ZEN definisjonsrapporten. ZEN-
kategoriene klima-gassutslipp, energi og effekt er oppdatert etter at 
KPI-ene har blitt testet ut i forskjellige pilotprosjekter. Det er også lagt 
til et nytt kapittel (kapittel 5) som omhandler ZEN KPI-verktøyet og 
rammeverket. ZEN-kategoriene mobilitet, stedskvaliteter, økonomi og 
innovasjon er delvis oppdatert i denne utgaven.  

3.0 2022 Den tredje utgaven (versjon 3.0) bygger på de to tidligere versjonene 
av ZEN definisjonsrapporten. Kategoriene klimagassutslipp (KGU), 
energi (ENE) og effekt (EFF) har blitt videreutviklet og raffinert 
gjennom empirisk forskning og iterativ testing i ZEN pilotområdene. 
Tabell 2: ZEN-vurderingskriterier og nøkkelindikatorer (KPI) er 
revidert. Justeringer for kategoriene mobilitet (MOB), økonomi 
(ØKO), stedskvaliteter (KVA) og innovasjon (INN) er gjennomført. 
Innovasjon inneholder ikke lenger ZEN vurderingskriterier eller 
nøkkelindikatorer, men er fortsatt en viktig prosess som skal forskes 
videre på i de neste utgavene av ZEN definisjonsrapport. Rapporten er 
nå delt i en engelsk (EN) og en norsk (NO) versjon.  

4.0 2022 Denne fjerde utgaven (versjon 4.0) av definisjonen av nullutslipps-
områder (ZEN) bygger på de tre tidligere versjonene av ZEN 
definisjonsrapport og tredje versjon av rapporten ZEN definisjons-
veileder. Denne rapporten gir detaljer om definisjonsrammeverket i 
ZEN. En stor endring involvere å løfte prosess-KPI ut av kategorien 
stedskvaliteter og å inkludere dem i en prosessveileder for å designe 
ZEN. Flere effekt KPI-er er lagt til. Kategorien stedskvaliteter heter nå 
byform og arealbruk (BYF), og flere KPI-er er lagt til. Denne rapporten 
er kortere og gir oversikt over ZEN-definisjonen og viktige 
definisjoner relatert til ZEN definisjonsrammeverk. Flere detaljer om 
ZEN KPI finnes i rapporten ZEN definisjonsveileder versjon 3.0.  
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Sammendrag 
Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i 
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere 
versjoner av ZEN-definisjonsrapport og tredje versjon av rapporten ZEN definisjonsveileder (1). 
Versjon 4.0 gir detaljer om ZEN definisjonsrammeverk. En stor endring involverer å løfte prosess-KPI-
er ut av kategorien "stedskvaliteter" og å inkludere dem i en prosessveileder for å designe ZEN. Flere 
effekt-KPI-er er lagt til. Kategorien "stedskvaliteter" heter nå "byform og arealbruk (BYF)" og flere 
KPI-er er lagt til. Denne rapporten er kortere enn tidligere versjoner og gir oversikt over ZEN-
definisjonen og viktige definisjoner relatert til ZEN definisjonsrammeverk. Flere detaljer om ZEN KPI 
finnes i rapporten ZEN definisjonsveileder versjon 3.0. Til sammen har over 100 eksperter fra ZEN-
senteret bidratt til dette dokumentet.
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1 Innledning 
Formålet til Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) er å muliggjøre 
overgangen til et lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. For 
å oppnå dette målet er det behov for følgende: 
 

1. En tydelig ZEN-definisjon 
2. Vurderingskriterier og nøkkelindikatorer (KPI) som hjelper å planlegge og gjennomføre 

området og for å overvåke områdets ytelse 
3. Et ZEN KPI vurderingsverktøy for å overvåke ytelsen av nye og/eller eksisterende område med 

ulike ambisjonsnivåer 
4. En veileder for hvordan ZEN-definisjonen og tilhørende KPI kan måles og implementeres i 

planlegging, implementering og bruksfasene av nye og/eller eksisterende område 
5. ZEN pilotprosjekter som validerer ZEN-definisjonen gjennom testing og implementering 

 
ZEN-senteret består av seks arbeidspakker (AP), se Figur 1. ZEN-definisjonen, kategoriene, vurderings-
kriteriene og KPI er utviklet i AP1 og publisert i denne serien av rapporter (2–4). Definisjonsarbeidet er 
en pågående prosess gjennom prosjektperioden (2017–2024). ZEN definisjonsveilederne er utviklet 
under AP6 for å forklare hvordan KPI kan gjennomføres i ulike ZEN pilotprosjekter. Dette er en iterativ 
prosess hvor KPI kontinuerlig blir testet og videreutviklet gjennom ZEN pilotprosjekter, og hvor 
resultatene tilbakeføres til utvikling av ZEN-definisjonen, vurderingskriterier og KPI i AP1. 
 

 
Figur 1. Arbeidspakkene i ZEN-senteret  
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2 Definisjoner 

2.1 ZEN-definisjonen 
Nedenfor har vi beskrevet ZEN-definisjonen. Den skal være et overordnet og veiledende prinsipp for 
hele ZEN-prosjektet og ZEN pilotområdene. Definisjonen er basert på tidligere prosjekter, eksisterende 
vurderingsmetoder (som ZEB-senteret, PI-SEC, SSC, PEB, BREEAM Communities og CITYkeys) 
samt innspill fra forskere og partnere i ZEN gjennom en rekke diskusjoner og workshoper. 
 
  
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) definerer et “område” som en samling 
bygninger med tilhørende infrastruktur1), lokalisert innenfor et avgrenset geografisk område2). Et 
netto nullutslippsområde har som målsetning å redusere og kompensere sine direkte og indirekte 
klimagassutslipp mot null innenfor sin analyseperiode, i tråd med et valgt ambisjonsnivå. Området 
bør ha fokus på følgende: 
 

a. Planlegging, design og drift av bygninger og deres tilhørende infrastrukturkomponenter med 
sikte på null klimagassutslipp over livsløpet og å kompensere gjenstående klimagassutslipp 
for å oppnå et netto nullutslippsområde. 

b. Oppnåelse av høy energieffektivitet og en høy andel av ny fornybar energi i områdets 
forsyningssystem for energi.  

c. Smart styring av energiflyten i området (i bygg og mellom bygg) og av utvekslinger med det 
omkringliggende energisystemet, som sikrer fleksibilitet. 

d. Fremme bærekraftige transportmønstre og smarte mobilitetssystemer. 
e. Planlegging, design og drift med hensyn til økonomisk bærekraft, ved minimerte levetids-

kostnader for å oppnå prisgunstige nullutslippsområde og velge kostnadsoptimalt tiltak for å 
redusere klimagassutslipp.  

f. Arealplanlegging sikrer god byform og arealbruk og stimulerer til bærekraftig atferd. 
 
 
ZEN-definisjonen er skalerbar og bør alltid tilpasses lokale forhold med tanke på det bygde miljø, 
økonomi, teknologi, miljø, styring/regulering og sosiale forhold. Se kapittel 2.2 for en nærmere 
diskusjon av kjernebegreper. 
 
Det må være et klart definert sett av vurderingskriterier og nøkkelindikatorer for alle aspektene av ZEN-
definisjonen. Disse må være definert slik at det er mulig å utvikle kvantitative og kvalitative metoder og 
verktøy som kan brukes til å vurdere status og framdrift for ZEN-pilotene opp mot ambisjonsnivået for 
klimagassutslipp. For å gjøre ZEN-definisjonen operativ vil retningslinjer utvikles og gjøres tilgjengelig 
(1,5,6). Definisjon av vurderingskriterier og nøkkelindikatorer vil legge føringer for hvordan data måles 
og samles inn for ZEN KPI-verktøyet. 
 

 

 
1) Bygninger kan være av ulike typer, for eksempel nye, eksisterende, energioppgraderte eller en kombinasjon. Infrastruktur 

inkluderer nettverk og teknologier for utveksling, produksjon og lagring av elektrisitet og varme, samt mobilitet. 
2) Området har en definert fysisk grense til eksterne nettverk (elektrisitet, varme og mobilitet). Systemgrensen for vurdering 

av energianlegg som betjener området, er derimot ikke nødvendigvis lik den geografiske områdeavgrensningen. 
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Som en følge av dette omfatter ZEN-definisjonen seks kategorier: Klimagassutslipp (KGU), Energi 
(ENE), Effekt (EFF), Byform og arealbruk (BYF), Mobilitet (MOB) og Økonomi (ØKO). Se Figur 2. 
 

 
 

Figur 2. Seks kategorier i ZEN-definisjonen 
 
Kategoriene er identifisert gjennom en rekke workshoper med ZEN-interessenter. De er et viktig ledd i 
realiseringen av ZEN-målet og skal gi et tilpasningsdyktig rammeverk for utvikling av framtidige ZEN-
områder. ZEN-definisjonen bør være skalerbar. Imidlertid kan tilpasning av definisjonen til lokale 
forhold kreve et stadig fokus på innovasjon i flere år før ZEN blir den nye normen. Kategoriene har et 
sett vurderingskriterier og – for hvert av disse – et sett med nøkkelindikatorer (KPI-er).  
 

2.2 Andre begreper og definisjoner 
ZEN-senteret benytter kunnskap og erfaringer fra et bredt spekter av fagområder og personer med ulik 
faglig bakgrunn. Derfor er det viktig å sikre at vi har en felles forståelse av hovedbegrepene og 
definisjonene som brukes i denne rapporten. 
 
Det finnes ulike definisjoner av de forskjellige begrepene som er i bruk (7–11): 

− nesten nullenergibygg (nZEB) 
− nesten nullenergiområde (nZEN) 
− nesten nullutslippsbygg (nZEB) 
− nesten nullutslippsområde (nZEN) 
− netto nullenergibygg (nZEB) 
− netto nullenergiområde (nZEN) 
− netto nullutslippsbygg (nZEB) 
− netto nullutslippsområde (nZEN) 

 
I 2010 ble Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse (EPBD) (12) 
omarbeidet for å definere et nesten nullenergibygg som et bygg med veldig høy energiytelse, mens det 
"nesten null" eller veldig lave energibehovet i betydelig grad skal dekkes av energi fra fornybare kilder, 
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inkludert energi fra fornybare kilder produsert på stedet eller i nærheten. Denne definisjonen er brukt i 
EUs taksonomi (13), der ett av kriteriene for nye bærekraftige bygninger er at energibehovet må være < 
10 % lavere enn den nasjonale definisjonen av nesten nullenergibygg. I 2022 ble det foreslått en ny 
revisjon av EPBD (14): Nullutslippsbygg skal defineres som et bygg med veldig høy energiytelse i 
samsvar med prinsippet "energieffektivisering først", og hvor den energien som fortsatt behøves, er 
dekket av energi fra fornybare kilder i bygget eller fornybare kilder på distrikts- eller kommunenivå der 
det er teknisk mulig (spesielt de som genereres på stedet, de som genereres fra områder med fornybar 
energi eller fra fornybar energi eller spillvarme fra fjernvarme eller -kjølingssystem). I 2022 publiserte 
ISO IWA 42: 2022 (15) "Retningslinjer for netto null" som definerer netto null klimagassutslipp som:  
 

… tilstanden der gjenværende klimagassutslipp forårsaket av mennesker er balansert av 
menneskelig ledet fjerning over en spesifisert tidsperiode og med spesifiserte systemgrenser […] 
Gjenstående klimagassutslipp er utslipp som gjenstår etter at man har gjort alle mulige tiltak 
for å redusere utslipp […] Menneskelig ledet fjerning inkluderer restaurering av økosystemer, 
direkte luftkarbonfangst og -lagring, skogplanting, forbedret forvitring, biokull og andre 
effektive metoder.  

 
Retningslinjene sier videre at unngåtte utslipp ikke bør brukes for å kompensere gjenstående utslipp. 
 
I Norge har forskningssenter for nullutslippsbygg (FME ZEB) utarbeidet en definisjon for 
nullutslippsbygg ved å utvikle en rekke ambisjonsnivåer – fra det laveste, ZEB-O, hvor klimagassutslipp 
fra energibruk i driftsfasen (O) kompenseres med fornybar energiproduksjon, til det høyeste, ZEB-
COMPLETE, hvor alle klimagassutslipp gjennom livsløpet til et bygg (fra byggefasen (C), energibruk 
i driftsfasen (O), materialbruk (M), bruk, reparasjon og vedlikehold (PLE), transportbruk i driftsfasen 
(T), og sluttfasen (E)) kompenseres med fornybar energiproduksjon (9–11). EPBDs definisjon av 
nullutslippsbygg samsvarer med det laveste ambisjonsnivået i FME ZEBs definisjon (ZEB-O). Begrepet 
nesten tilsier nær null, mens netto tilsier en balanse hvor gjenstående energi/utslipp er balansert gjennom 
enten fangst, lagring eller kompensasjon. I ZEN-definisjonen betyr nZEB netto nullutslippsbygg, og 
nZEN betyr netto nullutslippsområde. 
 
Vurderingskriterier er krav som må oppfylles for at et område skal betraktes som miljømessig, sosialt 
og økonomisk bærekraftig og gjennomførbart (16). Kriterier kan være gjensidig avhengige, slik at ett 
kriterium må være oppfylt før det er mulig å oppfylle et annet. Vanligvis benyttes det kvantitative 
nøkkelindikatorer (KPI) for å måle kriterier, men noen kan være kvalitative. Se Figur 3 for en oversikt 
over systemet av kategorier, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer i ZEN-definisjonen. 
 
Nøkkelindikator (Key Performance Indicator, KPI) er i ZEN-sammenheng et sett med tallfestede 
prestasjonsindikatorer basert på prosjektdata. De brukes til å måle hvor godt et område presterer. 
Nøkkelindikatorene kan brukes til å måle utviklingstrekk over tid eller til å sammenlikne et område med 
liknende prosjekter (17). 
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Figur 3. System av kategorier, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer i ZEN-definisjonen. 
 
ZEN-beregninger: Denne paraplybetegnelsen dekker nøkkelverdiene for både vurderingskriteriene og 
nøkkelverdiene brukt i forskningssenteret ZEN. 
 
Systemgrenser 
ZEN-senteret benytter kunnskap og erfaringer fra et bredt spekter av fagområder og fra personer med 
ulik faglig bakgrunn. Derfor er det viktig å sikre at alle har en felles forståelse av systemgrenser. Først 
ble det vurdert om de samme systemgrensene kunne benyttes i alle ZEN-pilotområdene – på tvers av 
alle KPI-er og kriterier og felles for bygninger, energi og annen infrastruktur. Det ble imidlertid fort 
klart at hver ZEN-kategori (klimagassutslipp, energi, effekt, byform og arealbruk, mobilitet og 
økonomi) allerede har etablerte systemgrenser og metodikker med ulikt omfang. De ulike 
systemgrensene er basert på metodologiske forutsetninger innen hvert fagfelt. For eksempel er 
påvirkningen fra materialene i eksisterende bygninger ikke inkludert i systemgrensen for 
klimagassutslipp for et bygg, siden dette regnes som en del av bygningens forrige livsløp. Men 
klimagassutslippene fra all energi- og materialbruk som brukes til renovering av bygningen, er innenfor 
systemgrensene. Dette regnes som begynnelsen på et nytt livsløp for bygningen. Det er sannsynlig at 
klimagassutslippene fra energi- og materialprosessene som er brukt til renovering av en bygning, vil 
være lavere enn klimagassutslippene fra et nybygg siden deler av bygningskroppen kan gjenbrukes. Med 
hensyn til klimagassutslipp er konsekvensen av metodevalgene at systemgrensene for klimagassutslipp 
fremmer reduksjon, ombruk, reparasjon, rehabilitering og resirkulering, altså en sirkulær økonomi. På 
den annen side blir det galt å utelukke energibehovet i eksisterende bygninger fra systemgrensen for 
energi fordi eksisterende bygninger typisk har høyere energibehov enn nye bygninger. Derfor 
anerkjenner ZEN-definisjonen at systemgrenser kan variere på tvers av ZEN-kategoriene og på tvers av 
ZEN-pilotområdene, og at systemgrensene kan variere avhengig av hvilket datagrunnlag som kreves for 
å utarbeide nøkkelindikatorene (KPI). I denne rapporten definerer vi følgende terminologi som en del 
av ZEN-systemgrensene: 
 
Område: En gruppe sammenkoblede bygninger med tilhørende infrastruktur, innenfor et avgrenset 
geografisk område med en veldefinert fysisk grense. Bygningene kan være av forskjellig type, for 
eksempel ny/gammel/oppgradert eller en kombinasjon. Infrastruktur omfatter nett og teknologi for 
forsyning, produksjon, lagring og eksport av elektrisitet og varme, og mobilitet. Området har en 
veldefinert fysisk grense mellom intern og ekstern infrastruktur. Merk at systemgrensene for 

Kategori

Vurderings-
kriterium 1

KPI 1

KPI 2

Vurderings-
kriterium 2

KPI 3

KPI 4
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energisystemer ikke nødvendigvis er de samme som for det geografiske området. Systemgrensene er 
kontekstavhengige og kan derfor variere fra en ZEN-pilot til en annen. 
 
Systemgrense for bygningsvurdering: Denne systemgrensen definerer hvilke bygningselementer som 
skal inngå i systembeskrivelsen for ZEN. Hvilke bygningselementer som skal tas med, kan variere 
avhengig av hvilken ZEN-kategori vi ser på, det vil si om det er klimagassutslipp, energi, effekt, byform 
og arealbruk, mobilitet eller økonomi.  
 
Systemgrense for områdevurdering: Denne definerer hvilke deler av området som skal inngå i 
systembeskrivelsen for ZEN. Hvilke deler av området som skal tas med, kan variere avhengig av hvilken 
ZEN-kategori vi ser på, det vil si om det er klimagassutslipp, energi, effekt, byform og arealbruk, 
mobilitet eller økonomi.  
 
Systemgrense for livsløpsvurdering: Denne er basert på livsløpsvurdering (life cycle assessment, LCA) 
og er relevant for beregning av klimagassutslipp. Den er typisk bare referert til som "systemgrensen". 
Systemgrense for livsløpsvurdering definerer hva som er inkludert og hva som er ekskludert fra 
klimagassberegningene, og beskriver også omfanget av livsløpsvurderingen (tilpasset fra definisjonen i 
EN 15643 (18)). Hvilke livsløpsfaser som er inkludert i systemet, kan defineres i henhold til 
modularitetsprinsippet i NS 3720 (19), mens hvilke fysiske bygningsdeler som er inkludert i systemet, 
kan defineres i henhold til NS 3451 (20) (bygningsdeltabellen). I ZEN-senteret skal hele livsløpet være 
med: utvinning av råmaterialer, tilvirkning av produkt, transport, installasjon, bruk, vedlikehold, 
reparasjon, utskifting, energibruk i drift, transport i drift, demontering, avfallsbehandling, samt gjenbruk 
og gjenvinning i en sirkulær økonomi, samt modul D, fordeler og konsekvenser. 
 

2.3 ZEN definisjonskategorier 
Klimagassutslipp (KGU) refererer til utslipp av klimagasser (greenhouse gasses, GHG) målt i kg CO2-
ekvivalenter beregnet i et livsløpsperspektiv basert på NS 3720 (19). Direkte utslipp av klimagasser er 
utslipp hvor vår aktivitet også er kilden til utslippene. Indirekte utslipp er utslipp hvor vår aktivitet 
forårsaker utslipp et annet sted i verdikjeden (21). Hvis aktiviteten vår er å kjøre bil, så er de direkte 
utslippene det som kommer ut av eksosrøret, mens de indirekte utslippene kommer fra oljeutvinning, 
oljetransport, raffinering av olje til drivstoff, transport til bensinstasjon og så videre. Vi har også 
indirekte utslipp fra å produsere, bruke og avhende bilen. 
 
Energi (ENE) er i fysikken definert som evne til å utføre arbeid, eller hvor mye arbeid som utføres over 
en tidsperiode. Matematisk er energi integralet av effekt over tid. I forhold til et energisystem (for 
eksempel strøm eller varme), er energi nettbelastningen over tid og måles i [kWh]. 
 
Effekt (EFF) er i fysikken definert som energiens momentanverdi, eller arbeid utført per tidsenhet. 
Matematisk er effekt tidsderivert av energi. I et energisystem er effekt (for eksempel elektrisk effekt 
eller varmeeffekt) nettbelastningen målt i [kW]. Effekt brukes også om gjennomsnittsverdien for energi 
per time (timeseffekt), og måles da i [kWh/h]. 
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Byform og arealbruk (BYF) refererer i denne sammenheng til hvordan arealbruksmønstre og formen 
på bygninger og offentlige rom kan forbedre attraktiviteten til et område samt støtte biogent 
karbonopptak fra arealbruk og lavutslipp fra mobilitet, bygg og infrastruktur. 
 
Mobilitet (MOB) er i denne sammenhengen beboere og andre brukeres daglige transportmønster 
innenfor og til/fra området. Gods- og nyttetransport i tilknytning til området inngår også. 
 
Økonomi (ØKO) er i denne sammenhengen økonomisk bærekraft. Økonomisk bærekraft vil være 
viktig når flere ZEN-områder kommer på markedet, hvor byggherrer og investorer må utvikle en 
forretningssak for en samling av bygninger med tilhørende infrastruktur i et nullutslippsområde, som vil 
kunne føre til høyere kapitalkostnader med investeringer i energisystemer, energilagring og innovative 
materialer. Økonomisk bærekraft er vurdert i henhold til livssykluskostnader (life cycle cost, LCC) for 
bygninger, energi og annen infrastruktur innenfor området. Med andre ord er kapitalkostnadene og 
driftskostnadene over livsløpet til et område vurdert. 
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3 Rammeverk for ZEN KPI 
Det konseptuelle rammeverket for ZEN KPI viser hvordan ZEN-definisjonen skal brukes i ZEN 
pilotområder (22). Se Figur 4. Rammeverket viser hvordan ulike aktører, omfang, og prosjektfaser (grå 
boks) går sammen for å velge relevante verktøy (ZEN verktøykasse) til å vurdere vurderingskriterier og 
nøkkelindikatorer (KPI) for hver kategori i ZEN-definisjonen (gul boks). Resultatene fra vurderingene 
kan mates inn i ZEN KPI verktøyet (grønn boks) og analyseres for å fastslå om området har oppnådd 
ZEN. Resultatene fra ZEN verktøykasse og ZEN KPI verktøyet kan brukes for å lage en rekke 
visualiseringer (blå boks).  
 
Det konseptuelle rammeverket er utviklet basert på informasjon og erfaringer fra pågående arbeid med 
ZEN-definisjonen, ZEN pilotområdene, ZEN-partnere og eksisterende verktøy. Det bygger videre på 
det opprinnelige ZEN verktøy-rammeverket som ble utviklet av Houlihan Wiberg & Baer i (23). ZEN 
KPI rammeverket skal brukes i ulike sammenhenger og vil vurdere ulike prosjektfaser, omfang og 
aktører. Hoveddelene av rammeverket er: 

• ZEN verktøykasse 
• ZEN-definisjon, vurderingskriterier og KPI 
• ZEN KPI verktøy 
• ZEN visualiseringsverktøykasse 
• ZEN prosessveileder 

 

 
Figur 4. Konseptuelt rammeverk for ZEN KPI utviklet fra (52). 
 

3.1 Omfang 
Omfanget av vurderingen varierer fra KPI til KPI. Noen KPI-er er vurdert på byggnivå, noen på 
områdenivå, og andre vurdere begge. KPI-ene skal vurderes av en rekke aktører – blant annet 
planleggere, arkitekter, utviklere, ingeniører, konsulenter og forsyningsselskaper. Over livsløpet vil 
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området gå gjennom ulike prosjektfaser. De tre prosjektfasene, se Figur 5, skal vurderes i ZEN-
definisjonen og inkludere: 

1. Strategisk planleggingsfase 
2. Implementeringsfase 
3. Driftsfase 

 
Figur 5. Diagram som forklarer de tre prosjektfasene i ZEN.  
 
Det er mulig, og også sannsynlig, at et område vil oppleve flere prosjektfaser samtidig. Derfor er det 
anbefalt at hvert ZEN pilotområde klassifiseres i henhold til de ulike planlagte utviklingsfaser. Hver 
utviklingsfase vil gå gjennom de samme prosjektfasene, men på ulike tidspunkter. Derfor kan man sørge 
for at hvert trinn av utviklingen er dokumentert for hver prosjektfase, og at prosjektdataene for hver 
utviklings- og prosjektfase er utarbeidet og samlet for hele området.  
 

3.2 ZEN verktøykasse  
ZEN verktøykasse er vist i Figur 6 og inneholder forslag til nyttige, eksisterende verktøy som kan brukes 
til å beregne resultater av ulike kriterier og KPI-er i ZEN-definisjonen. Listen er ikke uttømmende og 
skal videreutvikles. En første kartlegging av eksisterende verktøy ble gjennomført av ZEN-partnere, og 
deretter har flere verktøy blitt lagt til i ZEN verktøykasse etter hvert som ulike vurderingskriterier og 
KPI-er har blitt testet i ZEN pilotområder. Verktøyene er løst gruppert etter hvilken ZEN-kategori de 
kan brukes i. 
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Figur 6. Oversikt over ZEN verktøykasse (listen er ikke uttømmende). 
 
Funnene fra verktøykartleggingen viser en manglende harmonisering mellom verktøyene. Det kan føre 
til vanskeligheter med å harmonisere inndata og utdata for ZEN KPI-verktøyet. Noen av hoved-
utfordringene inkluderer forskjeller i systemgrensene, metodene og bakgrunnsdataene (databasene) som 
er brukt, samt ulike dataoppløsninger avhengig av prosjektfase i prosjektet (for eksempel er det ofte lav 
dataoppløsning i tidlige planleggingsfaser og høy dataoppløsning i senere prosjektfaser). De ulike 
verktøyene som er identifisert i karleggingen, bruker ulike databehandlingsformater (for eksempel csv, 
xml, json, sql og html) (22, 24).  

3.3 ZEN KPI-verktøy 
Testing og utvikling av ZEN-definisjonen og ZEN KPI-verktøyet er en kontinuerlig, iterativ prosess 
som innebærer å bestemme passende referanseprosjekter og referanseverdier, grense- og målverdier, 
vekting og referansemålinger for hver KPI i ZEN-definisjonen. Hovedformålet med ZEN KPI-verktøyet 
er å operasjonalisere ZEN-definisjonen og bistå ZEN-aktører gjennom planlegging, implementering og 
drift av nullutslippsbygg, infrastruktur og område. ZEN KPI-verktøyet har tre hovedtyper av brukere: 
for det første forskere som supplerer bakgrunnsdata og metode for beregning av KPI, for det andre ulike 
konsulenter og entreprenører som er ansvarlige for å beregne KPI og sette KPI-resultater inn i ZEN KPI-
verktøyet, og for det tredje ZEN piloteiere som myndighetene, kommuner, bygningseiere og 
beslutningstakere som er ansvarlige for å vurdere resultatene fra verktøyet og spore framgangen i ZEN 
pilotområdet gjennom de ulike prosjektfasene. ZEN KPI-verktøyet bør derfor være fleksibelt, lett å 
bruke og forstå, og gi en tydelig og konsis oversikt over resultater. Videre bør verktøyet transparent og 
kunne brukes til å sammenlikne resultater mellom prosjekter og mellom ulike scenarioer i samme 
prosjekt. Siden ZEN-definisjonen og ZEN KPI fortsatt er under utvikling og vil bli testet og revidert i 
ZEN pilotområder, må verktøyet være dynamisk og lett å oppdatere så lenge FME ZEN prosjektperioden 
varer. For at ZEN KPI-verktøyet skal være nyttig, bør det ha et tydelig brukerperspektiv, og det trenger 
funksjonalitet som muliggjør bruk i ulike prosjektfaser (for eksempel strategisk planleggingsfase, 
implementeringsfase og driftsfase), for ulike vurderingsomfang (for eksempel materialer og 
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komponenter, bygninger og infrastruktur, område og by) og for ulike aktører (for eksempel planleggere, 
utviklere, arkitekter, ingeniører, forsyningsselskaper og borgere).  

3.4 Referanseprosjekter og referanseverdier  
I noen KPI-er brukes det et referanseprosjekt eller referanseverdier. Et referanseprosjekt er et prosjekt 
som representerer nullutslippsområdet hvis det hadde blitt bygget i henhold til dagens standard i stedet 
for å være designet, bygget og driftet for å oppfylle KPI-mål og -krav. Formålet med referanseprosjektet 
er å fungere som et sammenlikningsgrunnlag for å dokumentere hvor mye ZEN pilotområdet har oppfylt 
KPI-mål og -krav. Et referanseprosjekt vil bruke referanseverdier basert på dagens tekniske standarder. 
For eksempel kan et referanseprosjekt bruke en bygnings energiytelse fra dagens byggteknisk forskrift 
(TEK) for å fastslå hvor mye energi ulike type bygninger i området vil bruke om de ikke var designet 
innenfor ZEN-rammeverket, eller et referanseprosjekt kan bruke reisevaneundersøkelsen (RVU) for å 
fastslå referanse for mobilitetsmønstre før tiltak er iverksatt i ZEN pilotområdet for å oppmuntre aktiv 
og offentlig transport framfor privat transport. Et ZEN pilotområde kan deretter spore i hvilken grad det 
har klart å redusere energi eller private transportbehov sammenliknet med referanseverdiene.  

3.5 Grense- og målverdier   
Grenseverdier er definert i reguleringer og nasjonale standarder, se Figur 7. Grenseverdiene forholder 
seg til minimumskrav for øvre og nedre verdier for ulike aspekter ved ytelse. Målverdier forholder seg 
til et mål som går videre enn referanseverdien. 
 

 
Figur 7. Skala for ytelsesvurdering som viser referansemåling, referanseverdier, grenseverdier og målverdier (25). 

3.6 Vekting 
Poeng vil bli tildelt til hver KPI i hver kategori av ZEN-definisjonen. Kategoripoeng vil ikke 
oppsummeres til en enkelt poengsum for området, men i stedet bli vurdert på en kategori-for-kategori 
basis. KPI-er innen samme kategori kan være vektet, og dette oppnås ved å allokere hele poeng innenfor 
kategorien. For eksempel er det allokert flere poeng til KGU1.5 Energibruk i driftsfasen (B8) siden 
livsløpsmodulen typisk bidrar mest til totale klimagassutslipp for et område, og det er derfor svært 
gunstig å redusere disse klimagassutslippene. Derimot er det allokert færre poeng til KGU Sluttfasen 
(C1-C4) siden disse klimagassutslippene oppstår om 50 års tid fra nå, og det er viktig å redusere 
klimagassutslipp fra nå mot 2050 for å nå nasjonale og internasjonale klimamål.  
 

Skala for ytelsesvurdering 

Ytelsesnivå 

Målverdi 1 

Målverdi 2 

Referansemåling Referanseverdi 

Grenseverdi 
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3.7 Referansemåling 
ZEN KPI-verktøyet vil gjøre det mulig for brukere å samle resultater fra ZEN verktøykasse og vurdere 
individuelle KPI-er samt motta en ZEN KGU-vurdering og ZEN kategorivurdering. For ZEN KGU-
vurdering er 50 poeng tilgjengelig, og for ZEN kategorivurdering er 20 poeng tilgjengelig per kategori 
(ENE, EFF, BYF, MOB og ØKO). Resultatene fra ZEN KGU-vurdering og hver kategorivurdering skal 
ikke summeres opp til en enkeltpoengscore, se Tabell 1. og Figur 8. Det er mulig for verktøybrukere å 
sette ambisjonsnivå og spore framgang av ZEN pilotområdet gjennom ulike prosjektfaser basert på hvor 
mange poeng de har oppnådd for hver kategori, se Figur 9. Legenden viser hvor stor andel (%) KPI-
poeng som er oppnådd for hver prosjektfase for hver ZEN-kategori.  
 
Tabell 1. ZEN KGU-vurdering og ZEN kategorivurdering  

ZEN KGU-vurdering   ZEN kategorivurdering 
(ENE, EFF, BYF, MOB og ØKO) 

Grense- og målverdier 

Gull Mørk grønn 80–100 % 
Sølv Grønn 60–80 % 
Bronse Lys grønn  40–60 % 
Ingen None < 40 % 

 

 
Figur 8. ZEN KGU-vurdering og ZEN kategorivurderinger  
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Figur 9. Edderkoppdiagram som viser utvikling av et ZEN-områdets ytelse gjennom ulike prosjektfaser. Legenden viser hvor 
stor andel (%) KPI-poeng som er oppnådd for hver prosjektfase for hver ZEN kategori.  
 

3.8 ZEN visualiseringsverktøykasse  
ZEN visualiseringsverktøykasse er en samling eksisterende verktøy som er brukt av ZEN-partnere og 
verktøy som er utviklet av FME ZEN for å visualisere resultater fra ZEN verktøykasse og ZEN KPI-
verktøyet. Disse verktøyene kan inkludere ZEN energivisualiseringsverktøyet, ZEN KPI Dashboard 
(26), ZEN kategorivurderinger og GIS. ZEN visualiseringsverktøykasse skal kartlegges og utvikles 
videre i kommende versjoner av ZEN-definisjonen og definisjonsveilederrapporter.  
 

3.9 ZEN pilotområder 
I Norge har FME ZEN ni ZEN pilotområder hvor nye løsninger for planlegging, implementering og 
drift av bygninger og infrastruktur er testet for å redusere totale klimagassutslipp mot null på et 
områdenivå. ZEN pilotområdene fungerer som rollemodeller og inspirerer andre til å bygge ZEN, og de 
viser hvordan man kan oppnå best mulige resultater. Det er anerkjent at ulike aktører vil ha ulike 
påvirkninger på ZEN pilotområder på forskjellige stadier i løpet av områdets utvikling. Det finnes ni 
pilotområder i ZEN: Ydalir i Elverum, Furuset i Oslo, Ny by – ny flyplass i Bodø, Knowledge axis i 
Sluppen i Trondheim, Knowledge axis på NTNU campus, Mære landbruksskole på Steinkjer, Zero 
Village Bergen, Campus Evenstad på Hedmark, og Fornebu i Bærum, se Figur 10.  
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Figur 10. Plassering (venstre) og illustrasjon (høyre) av ZEN pilotområdene. Bildeopphav fra venstre til høyre er som følger: 
tegn3, a-lab, Bodø Municipality, Kjeldsberg Eiendom, Koht Arkitekter, Zeiner Media, Snøhetta/Mir, Statsbygg, Wilhelm 
Joys Andersen. 
 
Nå er det begynt arbeid med å teste ut de ulike KPI-ene i ZEN pilotområder. Tabell 2 gir en oversikt 
over hvilke KPI-kategorier som har blitt testet ut i de ulike ZEN pilotområdene. X indikerer KPI-
kategorier under undersøkelse. Så langt har nesten alle ZEN pilotområdene testet ut klimagass og energi- 
og effektkategoriene, og noen få har testet ut de gjenstående kategoriene.  
 
Tabell 2. Oversikt over testing av KPI-kategorier i ZEN pilotområder, x indikerer KPI-kategorier under undersøkelse. 

 GHG ENE POW MOB URB ECO 

Bodø  x   

ZEN memo 
nr. 19 (27), 

ZEN 
rapport nr. 

(28) 

 

Campus 
Gløshaugen 

x      

Sluppen  
Masteroppgave 
(29), Rambøll 
rapport (30)  

x x  ZEN memo 
nr. 20 (31)  

Flytårnet (Fornebu) ZEN memo nr. 
38 (32) x x Kommune-

delplan (33) 

ZEN memo 
nr. 21 (34), 

ZEN 
rapport nr. 

(28) 

 

Mære ZEN memo nr. 
44 (35) 

ZEN 
rapport 
nr. 36 
(36) 

    

Oksenøya 
(Fornebu) 

 

ZEN 
rapport nr. 

36 
(36) 

Kommune-
delplan (33) 

ZEN memo 
nr. 21 (34), 

ZEN 
rapport nr. 

(28) 

 

Ydalir 
ZEN report nr. 

43 (37), Lund et 
al. (38) 

x x 
ZEN 

rapport nr. 
43 (37) 

Evenstad ZEB report nr. 
36 (39)   x 

ZVB / Dolvik  ZEN memo 
nr. 37 (40)   

Furuset FutureBuilt 
rapport (41) x x    



 

22 

4 ZEN vurderingskriterier og nøkkelindikatorer 
Utvalget av vurderingskriterier og nøkkelindikatorer (KPI), se Tabell 3, er basert på tidligere prosjekter, 
eksisterende vurderingsmetoder (som ZEB-senteret, PI-SEC, SSC, PEB, BREEAM Communities og 
CITYkeys) samt innspill fra forskere og partnere i ZEN gjennom en rekke diskusjoner og workshoper. 
Kriteriene og KPI-ene ble identifisert og definert av eksperter innenfor hver kategori. De benytter 
eksisterende retningslinjer, rammeverk, standarder og referanser som fagfolk innenfor hvert av feltene 
allerede er kjent med. Kriteriene og KPI-ene vil bli brukt til å måle, forstå og validere framdrift og 
prestasjon i ZEN-pilotområdene, og de kan også brukes utenfor ZEN-senteret til å kvantifisere og 
vurdere prestasjonen i andre prosjekter. Kriteriene og KPI-ene er gruppert i seks kategorier: 
klimagassutslipp (KGU), energi (ENE), effekt (EFF), mobilitet (MOB), økonomi (ØKO) og 
stedskvaliteter (KVA). Hver kategori har 1–3 vurderingskriterier, og for hver av disse er det et sett 
nøkkelindikatorer (KPI-er). Ikke alle KPI-ene kan måles i alle faser av et prosjekt (strategisk 
planleggingsfase, implementeringsfase og bruksfase). Derfor inneholder Tabell 3. en oversikt over 
prosjektfasene som kriteriene og KPI-ene kan benyttes i. 
 
I en rekke workshoper har ZEN-partnerne lagt vekt på hvor viktig det er å ha klart definerte 
systemgrenser, og de har identifisert omfang for både en "systemgrense for bygningsvurdering" og en 
"systemgrense for områdevurdering". Disse systemgrensene kan benyttes på tvers av ZEN-kategoriene 
og tilhørende vurderingskriterier og nøkkelindikatorer, og de kan variere avhengig av behov og krav i 
de ulike ZEN-kategoriene. På grunn av dette vil det for hvert kriterium og hver nøkkelindikator opplyses 
om den er relevant på et bygningsnivå (building, B), på et områdenivå (neighbourhood, N) eller begge 
deler (BN). I denne ZEN-definisjonsrapporten er vurderingskriterier og nøkkelindikatorer vist i Tabell 
3. Når kravene for hvordan man beregner KPI-ene er satt, er det brukt metodisk og organisatorisk 
modenhet ved å sette enten (i rekkefølge etter hierarki): 

1. Ytelsesmål, for eksempel kgCO2eq/m2/yr 
2. Reduksjonsmål, for eksempel % 
3. Informasjonsmål, for eksempel bruk av EPD-er  
4. Beskrivende mål, for eksempel at man må bruke bæresystem i tre eller solceller 

 
ZEN-definisjonen har flere dimensjoner som er metodologisk uforenlige. Det er derfor nødvendig med 
flermålsanalyse (multi-criteria decision analysis, MCDA) for å kunne vurdere kriteriene og nøkkel-
indikatorene (KPI-ene) ut fra en samlet prestasjon. Dette gjør at flere ulike dimensjoner kan vurderes 
mot hverandre. I likhet med all annen bruk av vurderingskriterier og nøkkelindikatorer må brukerne 
alltid vurdere aktuelle indikatorer opp mot datatilgjengelighet og -pålitelighet, harmonisering med 
eksisterende måle- og evalueringsmetoder (i Norge og Europa), relevans i forhold til eksisterende 
målsettinger på bynivå, samt hvor anvendelig kriteriene er og om indikatorene er tilpasset til 
prosjektnivået (for eksempel bygning, kvartal, område og by). Slike tilpasninger skal for pilotområdene 
harmoniseres med ZEN-definisjonen, målesystem, datahåndtering og datavisualisering i arbeidspakke 
1 (WP1), og vis-à-vis partnerne i ZEN pilotområdene i arbeidspakke 6 (WP6). Utprøving av 
visualisering vil gjøres i de første rapportene fra arbeidet med datahåndtering (42) og datavisualisering. 
Dette vil bli videreutviklet og tilbakekoblet i den videre utviklingen av ZEN-definisjonen. Ytterligere 
informasjon om bruken av kriteriene og nøkkelindikatorene finnes i (5,6), mens ytterligere informasjon 
om overvåking og sporing av kriterier og nøkkelindikatorer finnes i (42). Ytterligere informasjon om 
allokering av ZEN KPI-poeng finnes i ZEN definisjonsveileder rapport (1). 
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Tabell 3. ZEN vurderingskriterier og nøkkelindikatorer (KPI).  

Kategori Vurderingskriterier Nøkkelindikatorer (KPI) Omfang 

 
 

KPI-
poeng 

St
ra

te
gi

sk
 

pl
an

le
gg

in
gs

fa
se

 

Im
pl

em
en

te
ri

ng
s-

fa
se

 

D
ri

ft
sf

as
e 

KGU 

Utslippsreduksjon KGU1.1 Materialer (A1-A3, B4) BN 11 X X X 
KGU1.2 Byggefasen (A4-A5) BN 2 X X X 
KGU1.3 Bruk (B1-B3, B5) BN 1 X X X 
KGU1.4 Energibruk i drift (B6) BN 12 X X X 
KGU1.5 Transport i drift (B8) N 19 X X X 
KGU1.6 Sluttfasen (C1-C4) BN 1 X X X 

Kompensasjon KGU1.7 Fordeler og konsekvenser (D) BN 4 X X X 

ENE 

Energieffektivitet i bygninger ENE2.1 Energibehov i bygg B 8 X X  
Energibærer 
 

ENE2.2 Levert energi N 8 X X X 
ENE2.3 Egenforbruk N 2 X X X 
ENE2.4 Netto lastprofiler N 1 X X X 
ENE2.5 Fargekodede teppeplott N 1 X X X 

EFF 

Effektytelse 
 

EFF3.1 Maksimal last N 6 X X X 
EFF3.2 Maksimal eksport N 2 X X X 
EFF3.3 Energibelastning N   6 X X X 
EFF3.4 Representative dager N 2 X X X 

Lastfleksibilitet EFF3.5 Endring i levert energi N 1 X X X 
EFF3.6 Endring i driftskostnader N   1 X X X 
EFF3.7 Endring i Energibelastning N 1 X  X  X  
EFF3.8 Endring i maksimal last  N 1 X  X  X  

BYF 
Tetthet og arealbruksmiks URB4.1 Befolkningstetthet N 2 X   

URB4.2 Blokktetthet N 1 X   
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Kategori Vurderingskriterier Nøkkelindikatorer (KPI) Omfang 

 
 

KPI-
poeng 

St
ra

te
gi

sk
 

pl
an

le
gg

in
gs

fa
se

 

Im
pl

em
en

te
ri

ng
s-

fa
se

 

D
ri

ft
sf

as
e 

URB4.3 Arealbruksmiks N 2 X   
URB4.4 Tilgang til mangfold av fasiliteter  N 2 X   

Bygningslayout URB4.5 Boligtype B 1 X   
URB4.6 Flerbruks bygningstak B 1 X   
URB4.7 Aktive fasader B 2 X   

Gatenettverk URB4.8 Gatetilkoblinger N 2 X   
URB4.9 Gatekryss tetthet  N 1 X   
URB4.10 Sykle- og gangbare gater  N 1 X   

Grønn åpen rom URB4.11 Andel grønn åpen rom  N 2 X   
URB4.12 Andel grønt permeable areal  N 2 X   
URB4.13 Konservering og planting av 
trær  

N 1 X   

MOB Tilgang MOB5.1 Tilgang til kollektivtransport N 3  X X 
MOB5.2 Reisetidsforhold N 3 X X X 
MOB5.3 Parkeringstilbud BN 3 X X X 
MOB5.4 Bilhold BN 3 X X X 

Reisevaner MOB5.5 Mobilitetsmønster N 3 X X X 
MOB5.6 Transportarbeid N 3 X X X 

Logistikk MOB5.7 Vare- og nyttetransport N 2 X X X 
ØKO Livsløpskostnader (LCC) ØKO6.1 Kapitalkostnader BN 6 X X  

ØKO6.2 Driftskostnader BN 6 X X X 
Kost nytte ØKO6.3 Overordnet ytelse BN 8 X X X 
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5 Begrensninger og videre arbeid 
Det er noen begrensninger i serien med ZEN definisjonsrapporter. Følgende aspekter er ikke vurdert: 

• Andre miljøprestasjonsindikatorer enn klimagassutslipp: Dette er fordi det er høyere 
usikkerhet forbundet med andre indikatorer samt at andre miljøpåvirkningskategorier har en 
tendens til å samsvare med klimagassutslipp. Videre er det enklere å kommunisere 
miljøpåvirkning til interessenter i form av klimagassutslipp, som er mye brukt og kjent i 
næringen. Det vil være svært tidkrevende å samle inn data til en livsløpsvurdering av hele 
området og for alle miljøpåvirkningskategoriene, i tillegg til at det ikke alltid er tilgjengelige 
livsløpsdata for alle miljøprestasjonsindikatorer. 

• Byggkvalitet: Dette er fordi byggkvalitet skal vurderes i alle byggeprosjekter som et 
minstekrav (for eksempel i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17)), 
og det er heller ikke et kriterium for å nå ambisjonen om et nullutslippsområde. ZEN-
definisjonen er ikke begrenset til norske lover og forskrifter og kan derfor også anvendes 
internasjonalt. Fokuset i ZEN-senteret er å utvide perspektivet fra ZEB-senteret, fra bygg til 
områder, energisystemer, mobilitet og annen infrastruktur. Men noen aspekter som inneklima 
og brannsikkerhet er vurdert i arbeidspakkene i ZEN-senteret, hvor fokus er på helhetlig 
planlegging. 

• Universell utforming og klimatilpasning: Disse har ikke blitt tatt med siden det er et minstekrav 
for både universell utforming og klimatilpasning at det skal vurderes i alle områdeutviklinger 
(for eksempel plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17)). De er heller 
ikke i seg selv forutsetninger for å realisere ambisjonen om et nullutslippsområde.  

Denne fjerde utgaven av ZEN-definisjonsrapporten har vist at det gjenstår mye arbeid. I ZEN-senteret 
vil følgende aspekter avklares: 

• Testing og evaluering av vurderingskriterier og KPI-er i alle ZEN pilotområder: Alle 
ZEN pilotområder skal velge ZEN vurderingskriterier og KPI-er som skal testes og evalueres. 
Kunnskap tilegnet gjennom testingen skal brukes til å vurdere referanseverdier og etablere 
grense- og målverdier.  

• Validere referanseprosjekter og referanseverdier: I denne ZEN definisjonsrapporten har vi 
inkludert grunnleggende bakgrunnsinformasjon for å utvikle referanseprosjekter og 
referanseverdier. Referanseprosjekter og referanseverdier skal evaluere og dokumentere hvor 
mye et ZEN pilotområde har klart å oppfylle KPI-kriterier.  

• Etablere grense- og målverdier, vekting og referansemålinger: Neste steg i utvikling av 
ZEN-definisjonen inkluderer å videreutvikle fastsettelse av grense- og målverdier etter testing 
og evaluering av vurderingskriterier og KPI-er i pilotprosjekter mot referanseprosjekter og 
referanseverdier. 

• ZEN KPI-verktøy 
o Datasamling og dokumentasjon: Utvikle et transparent ZEN KPI-verktøy for 

datainnsamling, overvåking, evaluering og dokumentasjon.  
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