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NORGES FØRSTE OG STØRSTE BOLIGOMRÅDE
UTEN KLIMAGASSUTSLIPP



«Det er et miljøtiltak i seg selv å bygge boliger nært 
områder der det er stort overskudd av arbeidsplasser.»

Zero Village Bergen ligger ca. 16 km sør for Bergen sentrum og ca. 700 meter fra 
Blomster dalen sentrum. Zero Village Bergen ligger innenfor sykkelavstand til de største 

arbeids plassene i regionen med næringsklynger som Kokstad, Sandsli, Espeland og Flesland 
samt bybanen (fase 3) som åpner i 2016. 

EN BYDEL I STADIG UTVIKLING OG MED MANGE 
ARBEIDSPLASSER, MEN STORT UNDERSKUDD AV BOLIGER

Den globale klimautfordringen har medført at Norge har satt seg ambisiøse mål om  
reduksjon av energi- og klimagassutslipp. The Research Centre on Zero Emission  Buildings (ZEB) 

er ett av 11 forsknings sentre for  miljøvennlig energi og er støttet av  Norges Forskningsråd. 

Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i forskningsprogrammet og består av  
ca. 700 nullutslippsboliger som viser veien inn i fremtidens miljø vennlige boligbygging.

THE RESEARCH CENTRE ON ZERO EMISSION BUILDINGS (ZEB)

Pilotprosjektet skal skape en lærings plass 
for bygging av fremtidens boliger. Gjennom  
samarbeid fra Norges fremste kompetan se 
på energi og miljø skal det utvikles 
 konkurransedyktige produkter og løsninger 
for  eksisterende og nye bygg. Dette skal 
lede til et markeds gjennombrudd for bygg 

med null utslipp av drivhusgasser med tanke 
på produk sjon, drift og rivning. Læring og 
 erfaring fra prosjektet vil i samspill med 
ZEB og bransjen for øvrig medvirke til at 
ny kunnskap blir tatt i bruk og utnyttet til 
 fremtidig bærekraftig bygging.

PILOTBYGGING I ZEB VIL VISE LØSNINGER FOR FREMTIDENS BOLIGER
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Oversiktsbilde av  
Zero Village Bergen 

– tett på kollektiv og natur

OMRÅDET BESTÅR AV:

• mer enn 100.000 m² med 
nullutslippsboliger, barnehage, 
butikk, kafe og treningssenter. 

• energisystemer basert på ny 
fornybar energi

• transportløsninger tar utgangs
punkt i bildelering og god 
kollektivdekning i tillegg til  
nye gang og sykkelveier til ulike 
knutepunkt (inkl. bybane)

• fremtidsrettede transport 
løsninger med elektromobilitet 
(elsykler og elbiler) ladet med 
miljøvennlig solenergi 

Til sammen vil løsningene bidra til 
at beboere i området utelukkende 
kan basere seg på  miljøvennlige 
transportløsninger.
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UTVIKLING OG FREMDRIFT FOR ZERO VILLAGE BERGEN

For at prosjektet skal kunne realiseres er man avhengig av at reguleringsplanen 
blir godkjent av Bergen kommune. 

Planen er klar for politisk behandling i Bergen kommune i løpet av 2016. 
Ved godkjenning av reguleringsplan i løpet av 2016 vil det være mulig med byggestart i 2017. 

Det betyr at de første boligene kan overleveres i 2019.

Området sett fra sykkelvei og kollektivstopp 

Illustrasjon av 
typisk bilfritt boligtun

Zero Village Bergen
sett fra skogen 


