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• Klimaendringer og endra krav
• Fokusområder og noen resultater



Forskningssenteret Klima 2050



SFI Klima 2050|Risk reduction 
through climate adaptation of 
buildings and infrastructure

Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet
med klimaendringer, økt nedbør og flomvann eksponering i
det bygde miljø

Hovedmål:



Klima 2050 – et senter for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI-statusen gir mulighet til langsiktig forskning i et nært
samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående
forskningsmiljøer med mål om å styrke Norges
innovasjonsevne og konkurransekraft



Klima 2050 i tall
Varighet : 2015 - 2023
Vertskap : SINTEF Byggforsk
20 partnere fra privat og offentlig sektor, og forskning
Budsjett:  ~ 220 mill NOK (kontanter og egeninnsats/in-kind)

Ca. 45 % fra Norges Forskningsråd
Ca. 25 % fra privat sektor
Ca. 30 % fra offentlig sektor og forskning

Min. 15 PhDs/Post.docs (vi har allerede ansatt 12 + 3 assosierte)
Min. 50 Master Thesis (26 har allerede gjennomført)
I tillegg har vi 20 - 25 aktivt involverte professorer og forskere fra 
NTNU, NGI, BI, met.no og SINTEF.





Bakgrunnen 
…..er tydelig i Norge 

2016

2017



Arbeidsområder

WP 1 
Klimaeksponering og fuktsikre 
bygninger
WP 2 
Overvannshåndtering i små 
nedbørsfelt
WP 3 
Vannutløste skred
WP 4 
Beslutningsprosesser og 
påvirkning



Klimaendringer og endra krav



Hovedutfordringen
- Det blir varmere
- Det blir våtere
- Nedbøren kommer oftere 

som styrtregn (intens 
nedbør over kort tid)

Utgangspunktet



Et eksempel: 
Økt risiko for råteskader i treverk

Tajet, H.T.T & Hygen, H.O: Potential risk of wood decay. MET report no. 8/2017. ISSN 2387-4201





Rammeverk for klimatilpasning
av bygninger



Rammeverket

Arbeider langs tre akser; 

• Utvikling av en omforent definisjon av hva vi mener med en
klimatilpasset bygning

• Utvikling av reviderte og omforente klimadata og klimascenariedata
for bygningsdesign

• Utvikling av en helhetlig metode for analyse og drift av bygninger
som gir et tilstrekkelig nivå for risikoreduksjon knyttet til
klimaendringer og klimapåvirkning for bygninger og bygningseiere



Fokusområder og noen resultater



Klimatilpasning i FDV planer

Hvordan kan klimatilpasning
konkretiseres og inkluderes i forvaltning, 
drift- og vedlikeholdsplanlegging ?

Case studier og analyser ved 3 aktuelle
bygninger hos partnerne Statsbygg, 
Avinor og Trondheim kommune

1.2 Maintenance and upgrading of existing buildings

Grynning, S, Gaarder, J.E, Lohne, J: Climate Adaption of School Buildings through MOM - A Case 
Study. Creative Construction Conference 2017. Primošten, Kroatia, 19 - 22 June 2017



Klimatilpasning av tak

• Eksperimentelle
undersøkelser i laboratoriet
for å undersøke
trykktap/friksjonstap i
luftespalten i tak



 

 

 

 

Sharp-
edged tile 
batten 

Round-
edged tile 
batten  

r = 3 mm 

Funn: 
Trykktapet for avrunda taksteinlekter er omtrent 
halvparten av trykktapet for skarpkanta lekter 



Feltforsøk –
lufting av tak

Svak vindStille/Flau vind

Funn: 
God korrelasjon mellom vind og 
lufthastighet i luftespalte



Konveksjon i 
ekstremt godt 
isolerte tak

• Risiko for omfordeling av fukt
• Risiko for økt varmetap



Varmestrøm påvirkes av temperaturdifferensen og
helning på taket

Dette betyr inntil 30 % 
økning i varmetap

Gullbrekken, L, Uvsløkk, S, Kvande, T & Time, B: Hot-Box measurements of highly insulated wall, 
roof and floor structures. Journal of Building Physics 2017, Vol. 41(1) 58–77



Reviderte 
retningslinjer for 
lufta tak 
• Bruk konveksjonsperre når 

isolasjonstykkelsen er større enn 200 mm 
– bl.a økt fuktsikkerhet.

• Avrunda taksteinlekter kan brukes for å 
øke strømingen i luftespalten.

• For tak med lengde på 30 m er det behov 
for en luftespalte på 225 mm 



Murte fasader

• Nye anbefalinger for økt 
regnmotstand for murte fasader

Slapø, F, Kvande, T, Bakken, N, Haugen, M & Lohne, J: 
Masonry’s Resistance to Driving Rain: Mortar Water Content 
and Impregnation. Buildings 2017, 7(3), 70



Blå-grå/blå-grønne tak 

Vi har etablert og gjør målinger på et stort testfelt i 
Trondheim



http://www.klima2050.no/hovringen-dataFølg målingene

http://www.klima2050.no/hovringen-data


Ombygging til blågrønne tak

• Utviklet metode for kartlegging av bygningers egnethet
• Testet ut og modifisert sammen med partnerskapet 

Ref. Campus NTNU/ill. Eggen Arkitekter



Konstruksjoner under bakken
• På søken etter løsninger for å øke 

uttørkingspotensialet
• Fuktsikringsstrategier og 

anbefalinger i ulike land kartlegges

Ref. Asphaug 2017



Kunnskapsportal for overvann





Landslide Risk Mitigation toolbox (LaRiMiT)

• Web verktøy til bruk for å 
assistere valg av sikringstiltak
for å redusere skredrisiko

• Relevant for interressenter
(problemeiere) 
med noe kunnskap om skred, 
men ikke nødvendigvis
eksperter

• Ikke egnet for 
detaljprosjektering

• Prototype klar, testing og
validering pågår

• Planlagt lansert i 2018



Analyse av 86 nasjonale
veiledere + ekspert-
intervjuer

Funn;
• Overveldende mange
• Ikke praktiske nok
• Mangel på tid og kapasitet til å 

søke hos de som skal bruke dem

4.1 Beslutningsprosesser og påvirkning

Se www.klima2050.no/klima-2050-report

http://www.klima2050.no/klima-2050-report




Eksperter for fremtiden – PhD-prosjekter
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