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Klimaet rundt oss blir villere og våtere. Det har
allerede begynt å påvirke hvordan vi bor og
hvordan vi ferdes. Dette vil by på enda større
utfordringer i tiårene som kommer, og det er
derfor ekstremt viktig at vi forbereder oss best
mulig på det som kommer. Om vi ikke gjenn-
omfører tiltak kan vi få store problemer med
en rekke bomiljø og på vår infrastruktur. Vi må
rett og slett tilpasse oss en ny tid.

Om vi skal klare å forberede oss på en til-
fredsstillende måte må byggenæringen
sterkere på banen. Næringen vår sitter nem-
lig i en nøkkelrolle i det viktige klimaarbeidet.
Tenk bare på alt som planlegges og bygges
av næringen. Boligen du bor i, byggene vi ar-
beider i og veiene vi ferdes på. Alt dette er
planlagt og skapt av byggenæringen – og alt
dette blir og kan i stor grad bli påvirket av
klimaendringene.

Dette er utfordringer enkelte i næringen
har kjent på og jobbet med over lang tid. I
flere år hadde man Klima 2000-programm-
et, som så på disse utfordringene. Men det
er først de senere årene vi virkelig har fått
kjenne på virkningene av et våtere og villere
klima. Det er derfor meget positivt at man nå
har fått Klima 2050 opp og gå. Dette forsk-
ningsprosjektet, som inkluderer store deler
av verdikjeden, har rett og slett som mål å re-
dusere samfunnsmessig risiko forbundet

med klimaendringer, økt nedbør og flom-
vann i det bygde miljø. 

Konsortiet bak Klima 2050 omfatter både
forsknings- og kunnskapsinstitusjoner samt
private og offentlige virksomheter og bygg-
herrer. Nettopp det at man har fått etablert et
så bredt samarbeid vil være avgjørende for
om man skal klare å lykkes, og ikke minst
klare å få forskningsarbeidet kanalisert gjenn-
om praktiske gjennomførbare tiltak. Senteret
har betydelige midler til disposisjon og det er
store forventinger til hva som vil komme ut
av dette arbeidet de nærmeste årene. Dette
vil kunne påvirke både hvor vi bygger og
hvordan vi bygger. Dessuten kan dette også
være med på å legge et press på både
sentrale og lokale myndigheter for hvordan
det bør tillates å bygge i fremtidens Norge.

Det sitter også så mye kunnskap i dette
forskningsprosjektet at det åpenbart vil
kunne eksporteres kunnskap og tekniske løs-
ninger som går langt utenfor Norges grenser.

Vi har i denne utgaven av Byggeindustrien
flere artikler som omhandler det spennende
forskningsarbeidet som nå er i ferd med å
komme ut av startgropa, og vi vil selvsagt og-
så følge dette arbeidet tett i årene som kom -
mer. Det er nemlig helt avgjørende at vi klarer
å forberede både byggenæringen og sam-
funnet for øvrig på fremtidens ekstremvær. 

Byggenæringen står i en
særstilling i klimaarbeidet

Arve Brekkhus
Sjefredaktør

LEDER 
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Norsk bygg- og anleggs-
næring har alle forutset-
ninger for å lede an i verd-
en når det kommer til
bygging for et endret
klima, mener forskerne i
kjempeprosjektet Klima
2050.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050

I 2050 regner man med omtrent
20 prosent mer nedbør på både
Vestlandet og Troms- og Finn-
markskysten. Hyppigheten av eks-
trem vind vil fordobles, og de høy-
este bølgene i Barentshavet vil bli
en meter høyere, ifølge Norges
forskningsråd. Alle prognoser peker

mot et varmere, våtere og villere
vær, med påkjenninger på både
bygninger og infrastruktur som
man hittil ikke har opplevd.

Klima 2050 er et såkalt senter
for forskningsdrevet innovasjon
(SFI), som over en åtte år lang
periode skal utvikle ny, innovativ
kunnskap for å ruste Norge mot
det kommende ekstremværet.
Forskningssenteret har fått til
sammen 220 millioner kroner for å
finne morgendagens løsninger for
klimakrisen.

– Hovedtemaet for Klima 2050
er å redusere samfunnsrisikoen
ved klimaendringene, og her er det

bygg- og anleggsnæringen vi må
stole på for å finne løsningene, sier
NTNU-professor og innovasjons-
sjef i Skanska, Kim Robert Lisø.

Den nye oljen
Skanska er en av 20 partnere i
forskningssenteret, sammen med
åtte andre private selskaper, fem
offentlige etater og seks forsknings-
institusjoner. Han understreker at
det å utvikle næringen gjennom
forskning ikke bare er et ansvar,
men også en stor mulighet for be-
driftene som går foran.

– Ved å videreutvikle løsningene
våre, får vi økt konkurransekraft i

fremtiden. Hvis det er et område
hvor vi kan bli verdensledende i
Norge, er det nok akkurat dette. Vi
har verdens beste laboratorium for
klima rett utenfor døra, og vi har
samtidig råd til å omstille oss og
være et foregangsland. En ting er å
tilpasse oss et klima i endring, men
dette er også kunnskap som vi
etter hvert kan eksportere, sier
Lisø.

– Vi har vært ledende på klima-
forskning i Norge, men nå kan vi
også bli ledende på hvordan å
håndtere det nye klimaet, slår han
fast.

– Må utvikle seg
Senterleder for Klima 2050, sjef-
forsker Berit Time, forteller at forsk-
ningssenteret i dag omfatter mell-
om 20 og 30 forskere med doktor-
grad, 10 doktorgradsstudenter og
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– Må stole på bygg- og anleggs -
næringen for å finne løsninger

GODT FORSKNINGSKLIMA. Kim Robert Lisø (fra venstre), Berit Time og Tore Kvande tror Norge kan bli best i verden
på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur.

Kan bli best i verden 
på klimatilpassede
bygninger og 
infrastruktur
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opptil 12 mastergradsstudenter.
Målet er et minimum av 50
mastergrader og 20 - 30 nye dok-
torgrader i forbindelse med
innovasjonsarbeidet.

Time understreker at en viktig
del av jobben er å få til et godt
samarbeid mellom det private
næringslivet, offentlige institusjoner
og forskningsinstitusjonene.

– I Klima 2050 vil vi samle mye
spisskompetanse som PHD-stud-
entene besitter, men vi blir også en
arena hvor bedriftene kan møte
hverandre. Bygg- og anleggsbedrift-
ene er helt fundamentale for at vi
skal kunne tilpasse oss det nye
klimaet. Dette er den næringen
som kan gjøre det, sier hun.

Time retter også en utfordring til
aktørene innen bygg og anlegg.

– Hvis ikke de aktørene som
skal gjøre denne jobben har det

nødvendige kunnskapsnivået, må
de utvikle seg. Bedriftene må lære
mer og ta i bruk den nye kunn-
skapen, sier hun.

Nytt klima – nye metoder
Forskningsansvarlig i Klima 2050,
professor Tore Kvande ved NTNU,
understreker at det i dag er noen
bedrifter som går foran i utvikling-
en, men at man samlet sett ligger
etter i hvordan man bygger i
Norge.

– I dag bygger vi for det klimaet
vi hadde for noen år siden, når vi
egentlig er nødt til å bygge for
noen fremtidsscenarier som er
veldig annerledes. Det vi bygger
nå, skal stå i mellom 50 og 100 år,
så det handler om å bygge for
fremtiden.  Vi bruker årlig milliard-
beløp på å reparere bygg og infra-
struktur etter klimarelaterte skader,

og av en eller annen grunn har vi
akseptert det. Men det er jo ikke
greit, sier Kvande.

Dagens dimensjoneringer for
bygg i Norge baserer seg på statist-
iske klimadata for normalperioden
fra 1961 til 1990. I tillegg til ny
kunnskap og nye produkter utviklet

i Klima 2050, vil forskningssenteret
også kunne gi nye krav og nye me-
toder for dimensjonering og bygg-
ing for framtidens klima.

– For hvis infrastrukturen og
byggene våre svikter, da sliter vi,
slår Kvande fast.

95BYGGEINDUSTRIEN NR. 8  - 2016

KLIMATILPASNING

Isola
Finans Norge
Mesterhus
Multiconsult
Norgeshus
Powel 
Saint-Gobain Weber 
Skanska
Skjæveland Gruppen
Avinor
Jernbaneverket

Norges vassdrags- og energi -
direktorat
Statens vegvesen
Statsbygg
Trondheim kommune
BI
Meteorologisk institutt
NGI
NTNU
SINTEF

Dette er Klima 2050-partnerne

Illustrasjonsfoto: Svanhild Blakstad
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Når morgendagens
klimautfordringer skal
løses, vil bygg- og an-
leggsnæringen være helt
sentral. Store oppgaver
krever store satsinger, og
det er akkurat det Klima
2050 er.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050

Av 17 sentre for forskningsdrevet
innovasjon (SFI) i Norge, er SINTEF
inne i 13. 

Forskningsinstituttet vant også
konkurransen om å bli vertsinstitu-
sjon for bygg- og anleggsnæring-
ens store SFI, Klima 2050, i 2014.

– Det var en stolt dag. SINTEF er
det sterkeste oppdragsinstituttet i
Norge, men vi hadde nok ikke vært
på det vitenskapelige nivået vi er i
dag uten forskningssentrene. Det
er veldig få forskningsprosjekter av
denne størrelsen eller som pågår
så lenge, sier konserndirektør i
SINTEF Byggforsk, Hanne Rønne-
berg, til Byggeindustrien.

SINTEF Byggforsk-direktøren
understreker hvor viktig denne typ-
en forskningssentre er for institutt-
et, og at prosjekter av denne størr-
elsen gir helt unike muligheter.

– Selv om prosjekter på to, tre
hundre millioner ikke regnes som

veldig stort i byggenæringen, er det
virkelig det i forskningsverdenen.
Dette gir oss muligheten til å være
helt i spissen i forskningen, sier
Rønneberg.

Doktor, doktor
Klimaspørsmålet er kanskje et av
de største problemene som viten-
skapen og samfunnet må løse i tid-
en som kommer. Det er et faglig
bredt felt som skal jobbe sammen
i Klima 2050 for å se på hvordan
man kan redusere samfunnsrisiko-
en knyttet til klimaendringer på det
bygde miljøet.

Oppgaven er stor, og det er også
interessen.

– Det er en av de større utfordr-
ingene vi har, og medieoppmerk-
somheten er også stor her. Vi har i
enkelte tilfeller vært nødt til å si nei
til store medieaktører som NRK
fordi vi rett og slett ikke har hatt tid.
Vi skal jo først og fremst forske, sier
Rønneberg.

Hun tror forskningssentre som
Klima 2050 vil kunne resultere i
flere doktorgrader innenfor fagfelt-
et, og flere doktorer ute i næringen.

– Hvis vi får opp antallet PhD’er
i bygg og anlegg, vil vi kunne få en
mer kompetent og krevende in-
dustri å forholde oss til, sier SINTEF
Byggforsk-direktøren.

Vet råd
Allerede mener Rønneberg at
byggenæringen er bedre enn sitt

rykte når det kommer til nytenking.
– Det er en myte at det ikke

foregår innovasjon i byggenæring-
en. Vi får mange prosjekter, og da
er forskningssentre som Klima
2050 kjempeviktige. De er et stad-
ig incentiv for å bli bedre, sier hun.

Rønneberg vil fortsatt se enda
litt mer innovasjon fra bransjefell-
ene i byggenæringen, og påpeker
at det fremdeles er et stort forbedr-
ingspotensial i innovasjonstakten
innen bygg og anlegg.

– Den gruppen som vi virkelig
har sett mye til i det siste, i tillegg
til enkelte store entreprenører som
er hederlige bransjeunntak, er de
store rådgiverne. Det er disse, samt
byggevareprodusentene, som virk-
er mest engasjerte for innovasjon,
sier hun.
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Stegene frem mot Klima 2050
2000 
Forløperen til dagens SFI Klima
2050, Klima 2000, etableres. For-
målet var utvikling av klimabe-
standige bygningstekniske løs-
ninger og metoder. Forskningsre-
sultatene fra Klima 2000 er ned-
felt i Byggforskserien.

2007
Statens vegvesen etablerer forskningsprosjektet «Klima
og Transport» for å forbedre rutiner og regelverk for
planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold
av veinettet som svar på endrede klimaforhold. Prosjekt-
et hadde fokus på skred, flom- og erosjonssikring, til-
standsutvikling på vegnettet, vinterdrift og beredskap,
samt datahåndtering på tvers av disse temaene.

2009
Norges Geotekniske Institutt (NGI) etablerer det tre-
årige EU-prosjektet «Safeland», sammen med 25
partnere i 13 land i Europa. Prosjektet forsket på
hvordan å leve med skredfare, med spesiell fokus
på risikohåndtering og utvikling av metoder for å ta
hensyn til klimaendringer ved monitorering og tidlig
varsling av skred. 

– Myte at
byggenæringen 
ikke er innovativ

• SFI-ordningen skal styrke
innovasjon gjennom satsing
på langsiktig forskning i et
nært samarbeid mellom FoU-
aktive bedrifter og fremstå-
ende forskningsmiljøer. SFI
skal utvikle kompetanse på
høyt internasjonalt nivå på
områder som er viktig for
innovasjon og verdiskaping.

• Ordningen skal styrke tekno-
logioverføring, internasjonali-
sering og forskerutdanning.

Kilde: Forskningsrådet

SFI-ordningen

SINTEF 
tungt inne i

innovasjons -
forskningen
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2012
Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirek-
torat og Statens vegvesen etablerer NIFS- prosjektet
(Naturfare, Infrastruktur, Flom og Skred). Prosjektets
7 delprosjekter leverte i perioden 2012-2015 mer enn
90 fagrapporter. Prosjektet er den andre store forløp-
eren til SFI Klima 2050, og utgjør fundamentet for
satsningen på infrastruktur i senteret.

2015
SINTEF Byggforsk og NTNU etablerer SFI Klima 2050, et senter for forskningsdrevet innova-
sjon innen reduksjon av samfunnsrisiko knyttet til klimaendringer på bygninger og infra-
struktur. SINTEF Byggforsk er vertskap for, og leder senteret i nært samarbeid med NTNU,
NGI og BI. Senteret legger vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering,
blå-grønne løsninger og tiltak for forebygging av vannutløste jordskred. I tillegg vil det
forskes på sosioøkonomiske insentiver og beslutningsprosesser for klimatilpasning. 
Både ekstremvær og gradvise endringer i klimaet vil være i fokus.

BYGGFORSKER. Konsern direktør i SINTEF Byggforsk, 
Hanne Rønneberg, mener SFI’er som Klima 2050 vil kunne være
med på å løfte kompetansen og innovasjonen i bygg og anlegg.
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Med nøyaktige målinger og
praktisk eksperimentering
håper forskerne å løse ut-
fordringene som 
et villere og våtere klima
fører med seg.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050 

I et kjellerlaboratorium på Gløs-
haugen i Trondheim sildrer foru-
renset vann gjennom rør og ned i to
lange gassylindere fulle av spesi-
algrus i leire. Vannet kommer fra
Værnes lufthavn, og er mettet med
avisingskjemikalier. Når det kommer
ut av sylindrene skal det være rent
og trygt å tilbakeføre til naturen.

– Disse løsningene brukes til å
behandle drikkevann i dag, forteller
mastergradsstudent Hanna Lindset. 

Overvann kan ofte være foru-
renset, og må dermed renses før
det sendes ut til nærliggende elver
og innsjøer. Mer ekstremnedbør og
tettere overflater vil gi større
mengder vann som må behandles,
og lokale rensetiltak som dette kan
være en god løsning. Løsningene
som utvikles kan brukes både på
veier, bane og tomt.

Partnerprosjekt
Hanna Lindset jobber sammen
med SINTEF-forskere Kamal
Azrague og Gema Raspati, og nå er
overvannsprosjektet inn i en fase
hvor de prøver å finne ut av det na-
turlige filterets levetid.

Forskningen er en del av Klima
2050-satsingen, og er et resultat av
møtet mellom de forskjellige
partnerne i forskningssenteret. 

– Dette er et godt eksempel på
hvordan ulike aktører kan gå samm-

en for å løse et problem. Akkurat i
dette tilfellet var det Avinor som
hadde en utfordring med forurenset
overvann, og lurte på hva som
kunne gjøres med det. Klima 2050-
partnerne Weber Saint-Gobain og
Isola kom opp med en løsning, for-
teller NTNU-professor Tore Kvande.

Renskes av bakterier
Nå jobber SINTEF og universitetet
sammen om å forske på overvann-
filtrering ved hjelp av leirpartikler og
kjemikalienedbrytende mikroorgan-
ismer.

– Bakteriene vi bruker, er lokale
til jordsmonnet, men vi gir dem
bedre leveforhold, og vi sørger for at

de får mye næring for å skape høy-
ere konsentrasjoner enn det man
ville hatt til vanlig. Resultatet er et
selvrensende filter, sier Kamal
Azrague til Byggeindustrien.

Filteret kan, ifølge forskerne, legg-
es inn i grøfter eller i kummer hvor
overvannet kan samles for filtrering.

– Med morgendagens vær vil vi
få langt mer nedbør enn nå, og vi
forventer at det også vil være behov
for økt bruk av kjemikalier på for ek-
sempel flyplasser på grunn av vær-
et. Ved å filtrere forurenset overvann
på stedet, blir problemet mye
mindre, sier Azrague.
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Tverrfaglig samarbeid om
overvannsproblem

Forsker for en våtere hverdag
HOLDER VANN. Masterstudent Hanna Lindset tapper filtrert vann fra den ene testsylinderen. Kamal Azrague (i midten) og Gema Raspati bistår og følger
med på instrumentene.
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En spesialbygget prøve -
rigg hos SINTEF Byggforsk
skal gi svarene på hvilke
løsninger som finnes for
lufting og uttørking av
skrå tretak i møte med
nytt klima, nye materialer
og nye arkitektoniske
ønsker.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050

PhD-kandidat Lars Gullbrekken og
masterstudent Espen Hansen sett-
er i gang ei vifte inne i riggen, og
straks blir de belønnet med en
rekke tall på skjermen. Gullbrekken
skal levere doktorgradsavhandling-
en sin ved Fakultetet for Ingeniør-
vitenskap og teknologi ved NTNU
rundt utgangen av 2017. Master-
student Hansen skal levere opp-
gaven sin i løpet av noen få må-
neder.

Forskningen som kommer ut av
arbeidet deres, skal kunne gi bedre

svar og retningslinjer for hva som
er mulig når man bygger tretak i
Norge.

– Dagens anbefalinger er for lite
nyanserte og konkrete. Målingene
vi gjør her, kan danne et grunnlag
for forenklede og forbedrede mod-
eller, sier Lars Gullbrekken.

– Vi ser at flere ønsker seg
lengre tak og flatere tak bygd i tre.
Dagens anvisninger for lufting
gjelder for skrå tak med taklengder
opp til 7,5 meter, men vi vil gjøre
det mulig å bygge større tak enn
det, sier han.

Behov for god lufting og uttørk-
ing setter grensene for hva som er
mulig når man bygger tretak, og
Gullbrekken og Hansen jobber
iherdig med å dokumentere og kal-
kulere effekten på luftstrøm gjenn-
om takkonstruksjonen av å gjøre
forskjellige endringer.

Forskjellige løsninger for lengde,
isolasjon, rafter, møne og steinlekt-
er i taket testes ut med forskjellige
grader av vind og temperaturer. I
eksperimentet ser man også på ef-
fekten av å installere solcellepanel-
er og solfangere på taket. Klima

2050 ønsker å utvikle mer op-
timale anvisninger for lufting av
store takflater, spesielt sett i lys av
klimautviklingen.

– Det vi har funnet er at man
opplever et tydelig trykktap i taket
ved bruk av forskjellige løsninger,
forteller Espen Hansen.
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RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK

Drammen – Hønefoss – Lysaker – Trondheim – Gol
www.ect.no

Forsker seg frem til 
nye taknormer

Tar tak i mulighetene for tretak
TAR TAK. Masterstudent Espen Hansen (til venstre) og PhD-kandidat Lars Gullbrekken forsker på luftstrømninger i skrå tretak.
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Tre høyteknologiske
grønne tak side om side
skal gi svar på hvordan
overvannshåndtering 
skal kalkuleres, samt gi
en pekepinn på hva de
beste løsningene kan
være.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050

På taket til Høvringen avløpsrense-
anlegg holder man på å etablere
et laboratorium under åpen him-
mel. Her skal tre typer grønne tak
testes nøyaktig opp mot hver-
andre på sine evner til å ta unna
nedbør.

Denne sommeren skal forsk-
ningssenteret Klima 2050 åpne et
fullskala prøveprosjekt hvor de for-
skjellige testcellene, på 90 kvadrat-
meter hver, kan observeres fortløp-
ende på hvor godt de holder på
vannet som faller på taket, hvor

mye som slipper gjennom og hvor
mye som tas opp av plantene og
fordamper.

– Testcellene er helt tette, og vi
har kontroll på alt vannet som
renner gjennom. Slik skal vi finne
ut hvilke planter som forbruker
mest mulig vann og hvilket substrat
som holder best på vannet, slik at
så lite som mulig av vannet når av-
løpene når nedbørsmengdene er
på sitt verste, sier førsteamanu-
ensis ved Institutt for vann- og mil-
jøteknikk ved NTNU, Tone Mut-
hanna, til Byggeindustrien.

Norges største
Muthanna er prosjektleder for pro-
sjektet, som er et av største forsk-
ningsprosjektene for overvanns-
håndtering i Norge. Med seg har
hun blant andre doktorgradsstud-
ent Vladimir Hamouz, som skriver
avhandlingen sin basert på arbeid-
et på Høvringen.

– Her vil vi sammenligne hvor
godt forskjellige grønne takløsning-
er presterer, og vi vil se hvordan
lignende løsninger kan implement-

eres i allerede etablerte urbane
strøk, sier Hamouz.

NTNU-professor Tore Kvande
understreker at denne typen ned-
børshåndtering skiller seg tydelig
fra hvordan man tidligere har tenkt
på problemet.

– Den tradisjonelle metoden har
vært at når det regner på taket,
gjelder det å bli kvitt vannet så fort
som mulig. Nå ser vi at dette bare
flytter problemet, og med mer ur-
ban fortetting, blir det færre flater
for vannet å fordrøye. Nå går tank-
en mer mot å håndtere så mye av
vannet som mulig på egen tomt,
sier han.

Viktig prosjekt
Frem mot sommeren vil testcell-
ene utstyres med mange forskjell-
ige sensorer, slik at man får et bilde
av hvordan regnet faller i de for-

skjellige cellene. Deretter skal sub-
strat og planter på plass. Vannet
som renner gjennom de grønne
takene, fraktes ned i bygget under,
hvor vannmengdemålere skal
brukes for å måle resultatene fra
taket.

– Trondheim kommune har
vært en helt fantastisk partner i
dette prosjektet, og vi hadde ikke
kunnet gjennomføre det uten
kommunens hjelp, sier Tone Mut-
hanna.

Prosjektleder Kyrre Halvorsen
ved Kommunalteknikk i Trondheim
kommune, forteller at kommunen
også er svært interessert i resultat-
ene fra forskningsprosjektet.

– Dette er viktig for oss fordi vi
vil vite hvordan grønne tak kan re-
dusere avløpsmengden på led-
ningsnettet når vi får mye nedbør,
sier han.
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Norges største prosjekt for
overvannshåndtering

TAR TIL TAKET. Tommy Fredriksen (fra venstre), Einar Bergheim, Vladimir Hamouz, Tone Muthanna og Kyrre Halvorsen er alle svært spente på hva forsk-
ningsprosjektet på Høvringen vil frembringe av ny kunnskap om blågrønne tak.

Tester blågrønne tak i full skala

Bedre beslutninger. Bedre prosjekter.

www.isy.no | jonny.roth@norconsult.com | Telefon: 913 69 339

Kostnadskalkyle, carbon footprint og LCC
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God forskning er en nød-
vendighet for at bygge-
næringen skal kunne ta 
i bruk de beste løsning-
ene, mener Forsknings-
rådet.
Sindre Sverdrup Strand
sss@bygg.no

KLIMA 2050

Forskningsrådet håndterer og følg-
er opp Sentre for forskningsdrevet
innovasjon (SFI) som Klima 2050.
Divisjonsdirektør for innovasjon i
Forskningsrådet, Anne Kjersti
Fahlvik, understreker hvor sentrale
disse forskningssentrene er for
både næring og forskning i Norge.

– SFI er litt som et kinderegg. Vi
bygger forskning på et internasjon-
alt høyt nivå, vi gjør forskningen
interessant for næringslivet, og så
har også resultatene av arbeidet
stor samfunnsnytte og betydning,
sier Fahlvik til Byggeindustrien.

Suksessoppskrift
Forskningsrådet bidrar med
langsiktig finansiering på 96 milli-
oner kroner til Klima 2050 gjenn-
om SFI-ordningen. Forskningsråd-
et gir i tillegg administrativ støtte
for at Klima 2050 skal kunne ad-

ministrere og dokumentere aktiv-
iteten.

– Vi forventer at senterets forsk-
ning på klimatilpassede bygg og
infrastruktur vil skape muligheter
for innovasjon og konkurranse-
kraft, og at de samfunnsmessige
ringvirkningene blir store, sier
Fahlvik.

Hun beskriver sentrene som
faneprogrammer i Forskningsråd-
et.

– Her knytter vi de beste forsk-
ningsmiljøene opp mot de mest
innovative aktørene i næringslivet.
Dette kan være der vi i dag har
sterke næringer, og hvor vi kan
videreutvikle oss fra et allerede
høyt nivå, men vi har også en
veldig spennende portefølje inn-
enfor områder hvor næringslivet
kanskje ikke har vært så forsk-
ningsrettet. På denne måten ut-
vikler vi både forskningsfeltene og
næringslivet, sier Fahlvik.

Divisjonsdirektøren trekker frem
oljenæringen og havbruksnæring-
en som eksempler forretningsom-
råder i Norge hvor man har en
lang tradisjon for forskningsdrevet
innovasjon.

– Våre tradisjonelt sterke nær-
ingsområder er kunnskapsbaserte
og har lange forskningstradisjoner.
Når forskning og næring går inn i

et åtte år langt samarbeidsløp i et
SFI, vil det bygge tillit mellom de
to, og vi får samtidig ny og re-
levant kunnskap, sier hun.

Nødvendig forskning
Fahlvik tror Klima 2050 kan gjøre
mye for å løfte den norske bygge-
næringen.

– Klimaendringene gjør at det
norske samfunnet står ovenfor et
enormt behov for å tilpasse byg-
ninger og infrastruktur til mer in-
tens nedbør, flomvann og
jordskred. Forskning og innovasjon

på dette feltet er avgjørende for at
byggenæringen skal klare å ta i
bruk ny kunnskap, nye metoder
og verktøy slik at det kan bygges
mer sikkert, bærekraftig og kost-
nadseffektivt, sier hun.

Fahlvik viser til at det eksemp-
elvis på leverandørsiden er viktig
med utvikling av miljøvennlige
byggematerialer innen både tre og
betong, og at det er nødvendig å
utvikle energieffektive og miljø-
vennlige bygninger for å redusere
energibruk og klimagasser.
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– Forskning nødvendig
for næringen

Klima 2050 – Et faneprogram

VET RÅD. Divisjonsdirektør for innovasjon i Forskingsrådet, Anne Kjersti
Fahlvik mener god forskning er nødvendig for en bedre byggenæring. 

Foto: Sverre Chr. Jarild / Lysbordet
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Grethe Bergly
Styreleder Klima 2050
Multiconsult
1 - Vi kan ikke neglisjere det –
klimaet er i endring – og vi har fått
noen indikasjoner på hva det kan
komme til å koste samfunnet i
fremtiden. 
2 - Prognosene for klimaendring-
ene er vi avhengig av meteorolog-
er for å utvikle og forstå, finans-
sektoren kan mye om hva skader
koster og bygge næringen har best
forutsetninger for å finne løsninger
for hvordan vi skal tilpasse oss
teknisk. Alle er med i Klima 2050.
En eller annen form for tilpasning
til endringene blir det uansett,
men Klima 2050 skal bidra til at
dette skjer raskere og mer effektivt
enn hva som ellers ville skjedd.
3 - Byggenæringen er en av de
virkelig store næringene i Norge –
og er den helt sentrale når vi skal
tilpasse eksisterende bygnings-
masse og infrastruktur til fremtid-
ens klima, men det fordrer at vi er
aktivt søkende, og at vi erkjenner at
kunnskap og ferdigheter om
hvordan ting henger sammen og-
så i fremtiden er viktig for å skape
de gode løsningene. Det å er-
kjenne at de løsningene vi hadde i
går ikke nødvendigvis er de rette
for morgendagen, er kanskje en
suksessfaktor i klimatilpassingen.
4 - Multiconsult har tradisjon og
kultur for å ta ansvar når det er be-
hov for å utvikle nye løsninger, så
vi var ikke i tvil om at vi ønsket å
være med i Klima 2050. Vi deltar i
de faglige diskusjonene, og sørger
for at daglige, praktiske utfordringer
som vi møter i vår hverdag blir vid-
ereformidlet til forskerteamet.
Dette gjør forskningen mer mål-
rettet i forhold til reelle problem-
stillinger.  Deltakelse i forsknings-
prosjekter er forøvrig også en fin
måte å utvikle egen kompetanse
på, sånn at vi ønsker at mange i
Multiconsult får ta del i den faglige
utviklingen, samtidig som vi er

med på å utvikle nye løsninger.
Det er spesielt inspirerende å delta
i fagarenaer som er så bredt
sammensatt.

Elisabeth Bjaanes
Mesterhus
1 - SFI Klima 2050 er viktig for hver
og en av oss fordi vi alle er deler av
et samfunn som er utsatt for et
klima i endring. Risiko forbundet
med klimaendringer på det bygde
miljø må reduseres utfra overordn-
ede samfunnsmessige interesser,
men risikoen er noe enkeltmenn-
esker føler på kroppen og lever
med. Enkeltmennesker skal opp-
leve at de bor trygt og ferdes trygt
uten stor fare for liv, helse og ma-
terielle verdier. 
2 - At programmet kommer fram
til konkrete veiledere og arbeids-
metodikker for hvordan man skal
redusere samfunnsrisiko forbund-
et med klimaendringer på det
bygde miljø og at kunnskapen når
bredt ut i byggenæringen og tilstøt-
ende næringer. Jeg forventer også
at programmet evner å påvirke
myndigheter til å innføre forskrifts-
krav og andre virkemidler som på
sikt vil redusere samfunnsrisikoen.
3 - Byggenæringen har en viktig
rolle i å redusere framtidige kli-
magassutslipp gjennom å utvikle,
produsere, etterspørre og bruke
byggematerialer som medfører
lave klimagassutslipp, og bygge
bygninger med lavt energibehov.
Videre vil byggenæringen være en
viktig bidragsyter i risikoreduksjons-
arbeidet gjennom bl.a. innovasjon
innen byggematerialer og bygge-
metoder, og næringen kan bidra til
reduksjon av risiko knyttet til klima-
endringer i det bygde miljø ved å
planlegge mer helhetlig og
langsiktig og arbeide mer tverrfag-
lig enn vi gjør i dag.
4 - Mestergruppen bolig v/Mester-
hus og Unikus kan bidra med kon-
krete erfaringer med konstruk-

sjonsløsninger og byggdetaljer, bi-
dra med uttesting av nye løsninger
og produkter i konkrete byggepro-
sjekter, og vi kan bidra med case-
studier av tomtereguleringer og ut-
testing av nye tiltak ved regulering
og bygging.

Lena Elisabeth Bygballe:
Senter for byggenæringen ved 
Handelshøyskolen BI
1- Prosjektet er viktig fordi klima-
endringene er en stor samfunnsut-
fordring, og vi trenger nye løsning-
er og forskningsbasert kunnskap
om hvilke tiltak vi bør sette inn, og
hva som skal til. 
2 - Klima 2050 skal være i forsk-
ningsfronten når det gjelder å ut-
vikle ny kunnskap som bidrar til å
gjøre det norske samfunn bedre i
stand til å håndtere klimaendring-
ene og økte nedbørsmengder. 
3 - Byggenæringen er en sentral
aktør i å løse en rekke samfunns-
utfordringer, deriblant i å håndtere
klimaendringer. Bygg og infra-
struktur utsettes for en enorm på-
kjenning av økte nedbørsmengder,
og dette har både økonomiske og
sosiale konsekvenser. Byggenær-
ingen må utvikle og ta i bruk nye
og egnede løsninger for at denne
belastningen skal bli mindre.
4 - Klimatilpasning er et kompleks
fenomen, som går utover det å ut-
vikle nye tekniske løsninger. BI kan
her bidra med å belyse de strateg-
iske, organisatoriske og ledelses-
messige aspektene ved klimatil-
pasning og bidra med kunnskap
om hva som skal til for å utvikle og
ta i bruk nye løsninger og praksiser
for klimatilpasning.   

Jørgen Young
Isola
1 - Klima 2050 er viktig for sam-
funnet vårt slik at man kan være i
forkant ved å utvikle robuste løs-
ninger som kan forebygge virk-

ningen av fremtidig ekstremvær og
flomsituasjoner.
2 - Vi ser det som en mulighet for
oss å ligge i forkant. Deltagelse i
Klima 2050 vil gi oss verdifull input
for å kunne utvikle fremtidens løs-
ninger for å kunne bygge fuktsikk-
ert. Vi får muligheten til å jobbe
tverrfaglig med landets eksperter
inne området. Vi mener også at vi
har viktige bidrag i form av kunn-
skap og produkter/systemer som
kan bidra til å nå målene om å
møte fremtidens klimautfordringer.
Samarbeidsprosjekter på tvers er
en forventing.
3 - Byggenæringen kan påvirke og
forebygge klimautfordringene ved
å utvikle fremtidsrettede produkter
og løsninger innen bygg og infra-
struktur, med en økt robusthet slik
at vi er i forkant av problemene
som vi vet kommer.
4 - Vår virksomhet vil bidra innen-
for en rekke konkrete områder inn-
en takløsninger, membraner, tek-
stiler, filtrering, drenering og så vid-
ere. 

Marit Brandtsegg
Statens vegvesen
1 - Klimaendringene gir konsekv-
enser for veginfrastrukturen der-
med for framkommelighet og tra-
fikksikkerhet. Med mer nedbør og
nedbøren konsentrert på enkelt-
steder får vi større utfordringer
med å håndtere vannet. Det utløs-
es f.eks skred på steder vi ikke tid-
ligere har hatt dette problemet og
vi får oftere flom. I driften betyr det
f.eks at vi må ha endrede dimen-
sjoneringsforutsetninger,- dvs ut-
forming og dimensjonering av
drenssystem og system for å lede
vannet bort fra eller under/forbi
veg og konstruksjoner. 
2 - At vi skal få fram kunnskap om
effektive tiltak for klimatilpasning.
Tiltak som lett lar seg omsette i
handling. Styrket samhandling
mellom aktører som er avhengige
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Derfor er Klima 2050 viktig
SFI-statusen til Klima 2050 gir mulighet til langsiktig
forskning i nært samarbeid med næringsliv og forsk-
ningspartnere med mål om å styrke Norges innova-
sjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.
Vi ha spurt virksomhetene i konsortiets sammenset-
ning om hvorfor Klima 2050 er så viktig.

Vi stilte aktørene følgende spørsmål:   
1. Hvorfor er SFI Klima 2050 viktig?   
2. Hva er dine forventninger til Klima 2050?   
3. Hvordan kan byggenæringen være en viktig 

faktor i klimaarbeidet?   
4. Hvordan kan din virksomhet bidra inn i arbeidet

med Klima 2050?
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av hverandre for å oppnå resultat-
er. At det etableres kanaler, nett-
verk og arenaer for kunnskapsdel-
ing slik at aktørene har solide og
oppdaterte faglige grunnlag for be-
slutninger.  Det handler om «aktør-
ene som finner hverandre».
3 – Vi ser at aktører i byggenæring-
en tar dette på alvor og at vi har
gode eksempler på at det bygges
mer robust. Her må erfaringer del-
es innad i næringen og med opp-
dragsgiver. Det er også et behov
for deling av kunnskap om hva
klimatilpasning betyr ved vedlike-
hold og drift. Jeg ønsker meg en
byggenæring som en aktiv disku-
sjonspart og erfaringsdeler. Jeg for-
står at dette fort kommer til å
handle om kontrakter, om hva
som bestilles og om enhetspriser,
men vi trenger delingen av erfar-
inger på hva som virker som et
grunnlag for diskusjonene om
kostnader og pris. 
4 - SVV bidrar til finansieringen av
programmet. Ved at flere aktører
legger sammen sine midler får
hver enkelt del i en større fagutvikl-
ing/ kunnskapsbase enn om vi
brukte midlene hver for oss. SVV
bidrar også med fagressurser, dvs.
timer. I tillegg bidrar vi med å be-
skrive reelle behov, definere pro-
blemstillinger som er relevante for
å møte målene i Nasjonal Trans-
portplan og vi kan teste ut kon-
krete løsninger.

Ståle Rød
Skanska Norge
1 - Klimaendringene er den største
utfordringen næringen vår står ov-
enfor, vi må redusere klimagassut-
slipp – og vi må omstille oss til et
klima som allerede er i endring.
Klima 2050 vil bli arenaen for ut-
vikling av nye og robuste løsninger
for klimatilpasning av bygninger og
infrastruktur.
2 - Det er fortsatt et stort behov for
ny kunnskap om konsekvensene
av klimaendringer, og hvordan
samfunnet best kan omstille seg,
og jeg mener det er avgjørende at
vi både ser på den overordnede
planleggingen av hvor vi legger
bygninger og infrastruktur, og
hvordan disse utformes. Økt ned-
bør og geografiske endringer i ned-
børsmønsteret er utfordringer vi
må håndtere, og hvor konsekvens-
ene for mennesker, bygninger og
infrastruktur er potensielt store. 
3 - Byggenæringen vil være avgjør-
ende for utviklingen av de gode
løsningene for en bærekraftig ut-

vikling, og alle aktørene i næringen
er ansvarlige for å bidra i riktig ret-
ning.  Vi er spesielt fornøyde med
senterets klare fokus på risikore-
duserende tiltak for å møte
klimautfordringene.
4 - Skanska har de siste 10 årene
satset langsiktig og bredt på kom-
petanseutvikling knyttet til miljørikt-
ig bygging, blant annet som
partner i ZEB og Powerhouse. Vår
motivasjon for å ta en ledende
posisjon innen grønt er sterkt for-
ankret både i vår visjon, i vårt
verdigrunnlag, og i vårt mål om å
skape verdier for våre kunder.
Gjennom Powerhouse-samarbeid-
et og mange Breeam-prosjekter og
ZEB-piloter har vi ledet an i nær-
ingen ved å vise at det er kom-
mersielt lønnsomt å bygge grønt.
Vi forventer at det vil utvikles nye
løsninger og prosesser som vil
komme både partnerne, næringen
og samfunnet til gode.

Arild Solheim
NGI:
1 - Prosjektet er viktig fordi klima-
endringene er her allerede. Norsk
infrastruktur er sårbar, noe vi ser
f.eks. av alle problemene på jern-
banenettet. Litt spissformulert kan
vi si at vi ikke håndterer dagens
problemer godt nok, og da trenger
vi nye og smarte løsninger, så vel
på dagens som for morgensdag-
ens utfordringer. 
2 - De er at prosjektet skal sette en
standard for hvordan samfunnet
skal forberede seg på klimautfordr-
ingene, og da spesielt mer nedbør
og hyppigere ekstremhendelser.
Jeg forventer at et samarbeid mell-
om forskingsaktører, offentlig sektor
(problemeiere) og industrien skal
fremskaffe mange smarte løsning-
er i forhold til klimatilpasning. Jeg
håper også at prosjektet vil kunne
skape betydelig verdiskaping for
samfunnet, og at vi gjennom
innovasjon og nyskapning også bi-
drar til å skape arbeidsplasser, både
hos partnerbedriftene i prosjektet,
men også gjennom knoppskyting
og dannelse av nye selskaper. 
3 - Jeg mener byggenæringen er
en meget viktig aktør fordi det er
deres hus og bygde miljø som ut-
settes for klimapåkjenninger nå og
i fremtiden. Ved at de trenger nye
løsninger i forhold til dette, vil de
nødvendigvis også være motiverte
for å bidra med gode ideer. Vi har
dessuten allerede sett i prosjektet,
at det finnes produkter og løsning-
er i næringen som vi i «skredbran-

sjen» ikke kjenner godt og derfor
ikke vurderer når vi designer løs-
ninger.
4 - NGI har ansvaret for arbeids-
pakke 3, som omhandler skred-
problemer, utløst av nedbør. Som
landets største skredfaglige FoU
miljø, bidrar vi med state-of-the-art
kompetanse innen forståelse av
slike skredproblemer. Dette er helt
nødvendig kunnskap for å utvikle
innovative løsninger som vil bidra
til å redusere risiko i et vanskelig-
ere fremtidig klima. Fra interna-
sjonale prosjekter har NGI et stort
nettverk, som også vil kunne bidra
med internasjonal erfaring og
kunnskap, og sikre at vi ikke bare
dublerer det andre har gjort.

Hans Olav Hygen
Meteorologisk institutt:
1 - De menneskeskapte klimaendr-
ingene er enten vi liker det eller ei
en svært viktig premissgiver på
hvordan vi skal utforme fremtidens
bygg og infrastruktur. Skal vi bygge
et robust samfunn for fremtiden
trenger vi kunnskap om hva frem-
tiden kan by på og teknologi til å
håndtere denne fremtiden. Det
spennende, og viktige, med Klima
2050 er at vi prøver å knytte kunn-
skapen om klima i Norge sammen
med de som lager løsningene for
å bygge robust.
2 - Nye løsninger så vi ser færre
skader som følge av kraftig vær i
fremtiden.
3 - Byggenæringen er en av nøkl-
ene til god klimatilpasning. Når vi
bygger noe nytt, eller for så vidt
renoverer noe, er det mange valg
som må tas. Disse valgene øker
eller minsker sårbarheten vår. Ek-
sempler på valg som gjøres er slikt
som byggehøyde for laveste
etasje, materialevalg på yttervegg,
sikring mot fukt i bygget, struktur
og plan i byggefeltet. Gjør en gode
valg helt fra overordnet planstadie
og ned til den praktiske løsningen i
detaljene kan en betydelig redus-
ere sårbarheten til det området og
området rundt. I tillegg er valgene
til byggenæringen med på å re-
dusere eller øke utslippet av driv-
husgasser. 
4 - Meteorologisk institutt sin jobb
blir i stor grad å bidra med god
kunnskap om dagens og fremtid-
ens klima. Dette ønsker vi å gjøre i
dialog med de aktuelle partnerne
slik vi kan utforme produkter og in-
dekser som er nyttige for de aktu-
elle partnerne i Klima 2050, og
som videre kan tilbys alle som har

bruk for denne typen kunnskap for
eksempel gjennom klimaservice-
senter.no.

Kristin Fjellheim
Avinor
1 - For oss er Klima 2050 en viktig
plattform av flere årsaker: Det er et
forum der man kan bli kjent med
andre aktører og hører hvilke ut-
fordringer de har og hvordan de
takler/har planlagt å takle disse.
Klima 2050 bidrar til å identifisere
områder som er gjeldende for flere
av aktørene slik at man kan samar-
beide om gode løsninger som er
mer innovative og fremtidsrettet
enn det man kanskje hadde hatt
mulighet til å gjøre selv og dermed
unngår dobbeltarbeid. Til slutt er
det utrolig viktig at Klima 2050 sett-
er fokus på et tema som foreløpig
ikke er så kjent eller ivaretatt i
bygge- og anleggsbransjen i dag.
2 - At det skal bli etablert gode me-
toder for å innarbeide klimatilpas-
ning i bygge- og anleggsprosjekter.
Jeg tenker da på både oppdaterte
klimasenarioer for hele Norge og
at det utvikles en enkel og forståe-
lig metodikk for å kunne inkludere
dette i prosjektene. Jeg håper også
at det kommer noe liknende ut for
vedlikehold av eksisterende byg-
ningsmasse. I tillegg forventer vi at
det kommer innovative løsninger
på bruk av forskjellig materiell og
metoder for å redusere risikoen for
skader ved et endret klima.
3 - I byggenæringen er kostnader
og effektivitet veldig viktige ele-
menter, som man kan se som et
hinder i forhold til å innarbeide
klimatilpasninger som kan være
kostnadsdrivende. Jeg tror bygge-
næringen vil være en av de viktig-
ste faktorene for å få til klimatilpas-
ningsarbeidet, og jeg tror dette vil
være gjennom større fokus på livs-
ykluskostnader og inkludering av
kostnader til et fremtidig klima inn
i disse. Ved å legge dette som det
økonomiske grunnlaget vil arbeid-
et med klimatilpasning bli enklere.
4 - I Avinor har vi jobbet med
klimatilpasning i snart 15 år, men
først og fremst med sikkerhetsom-
råder, rullebanene og annen infra-
struktur. Nå har tiden kommet til
bygningene våre. Vi ønsker å bidra
med pilotanlegg og ved å ta i bruk
og teste innovasjonene som
kommer ut av Klima 2050. I tillegg
vil vi være talsperson for pro-
grammet slik at temaet blir mer
kjent innad i konsernet og blant
våre samarbeidspartnere.
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Fagsjef Mia Ebeltoft i 
Finans Norge mener 
kommunale myndigheter
har sløvet med å bygge ut
nødvendig infrastruktur
for å møte klimaendring-
ene.
Truls Tunmo
tt@bygg.no

VANN OG AVLØP

Ebeltoft jobber på vegne av forsikr-
ingsselskapene, som årlig utbetaler
store erstatningsbeløp på grunn av
klimarelaterte ødeleggelser. Hun
hevder at både kommunale og na-
sjonale myndigheter i for liten grad
forstår verken dagens eller fremtid-
ens risikobilde på grunn av klima-
endringene. 

– De klart største forsikringsut-
betalingene er som følge av over-
vannskader, noe som har samm-
enheng med for dårlig bystruktur
eller for dårlig kapasitet på led-
ningsnettet. Overvannskader og til-
bakeslagsskader her, koster forsikr-
ingsselskapene mer enn alle andre
naturskader til sammen, sier
Ebeltoft til Byggeindustrien.

– Et kommunalt ansvar
Hun påpeker at de største byene
vil få store problemer med over-
vann og havnivåstigning i fremtid-
en. 

– Verken kommunale eller na-
sjonale myndigheter kan utelukk-
ende skylde på at været forårsaker
store ødeleggelser. De siste ti år-
ene har man vært klar over klima-
endringene, men mange kom-
muner har satset lite på å sikre at
de har robust nok infrastruktur til å

møte endringene. Kommunene
har hovedansvaret for å sikre at in-
frastrukturen tåler både dagens og
fremtidens vær, understreker
Ebeltoft.

– Ingen har oversikt
Årlig utbetaler forsikringsselskap-
ene om lag en milliard kroner til
privatpersoner, bedrifter og kom-
munale bygninger som har fått
skadet sine hus og bygninger på
grunn av overvann og tilbakeslag.
Ifølge fagsjefen i Finans Norge, har
ingen oversikt over hva slike skader
koster samfunnet totalt sett.

– Denne situasjonen er et stort
problem, man vet rett og slett ikke
hvilken risiko man står overfor –
noe som kan føre til feil politiske
beslutninger både på kommunalt
og nasjonalt nivå. Disse beslutning-
ene knytter seg også til interna-
sjonale traktater, som for eksempel
Paris-avtalen. En annen traktat er
Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction, som innebærer at man
må forstå risikobildet gjennom
bruk og læring fra hendelser og
skadedata, anvende dette, samt
iverksette risikoreduserende tiltak
for å hindre mer skader. Kommun-
ene er forpliktet til å utarbeide risi-
ko- og sårbarhetsanalyser. Det for-
utsetter at de også forstår risi-
kobildet, sier Ebeltoft.

Pilotprosjekt
Hun har vært ansvarlig for et pilot-
prosjekt hvor man har vurdert
nytteverdien av å overføre klimare-
laterte skader til ti kommuner, som
har bidratt til en bedre forståelse
for risiko og sårbare områder, og
dermed mer optimale investerings-
tiltak.

– Dette vil hjelpe kommunale
myndigheter til å ta bedre beslut-
ninger. Med dagens regime er ikke
kommunenes insentiver store nok.
Det må innføres virkemidler som
bidrar til at de i større grad tar an-
svar for skader som følge av ved-
likeholdsetterslepet i infrastruktur-
en, sier Ebeltoft.
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Direktør for Samferdsel, plan og miljø 
i KS (kommunenes arbeidsgiver, inter-
esse- og medlemsorganisasjon), Lasse
Jalling, ønsker felles kriterier for
risikovurde ringer.

– Det er helt riktig at kommunene har ansvaret
for utbygging av infrastruktur. Men overvann kan
komme av flere ting. For eksempel er ikke dag-
ens vann- og avløpssystem dimensjonert for
heftige mengder vann fra et skybrudd. Spørs-
målet er hvordan vi skal dimensjonere systemet

fremover, og denne diskusjonen har pågått
lenge. Skal vannet ledes på overflaten, eller skal
det ned i VA-systemet? Man forsøker nå å finne
gode systemer for å lede vannet på overflaten,
sier Jalling til Byggeindustrien.
Blant andre, så har Oslo kommune kartlagt hvor
fartshumper i veibanen bør ligge for på best mu-
lig måte å lede vannet vekk fra veien.
– Nettopp fordi ledningsnettet i bakken ikke er
dimensjonert godt nok, må vi finne andre måter
å lede vekk vannet på. Ledningsnettet har et
stort vedlikeholdsbehov, men spørsmålet er

hvordan nettet skal dimensjoneres. Det vil bli
ekstremt dyrt å etablere et ledningsnett som
skal ta høyde for de mest ekstreme mengdene
av overvann, sier Jalling.
Han hevder at pilotprosjektet til Mia Ebeltoft i Fi-
nans Norge ikke har tilstrekkelige data til å
kunne gjøre gode nok risikovurderinger.
– Hvordan man skal definere risiko, blir veldig
viktig for hvilke tiltak som skal gjøres. Vi etterlyser
felles kriterier for hvordan man skal vurdere risi-
ko for værrelaterte hendelser, sier Jalling.

Etterlyser felles kriterier 

• Forsikringsbransjens tall viser en kraftig økning av skader som følge
av tilbakeslag av avløpsvann i kjellere og «vann på avveie». 

• I Danmark vurderer forsikringsbransjen ikke å forsikre hus som bygg-
es i såkalte «røde områder». 

• Kommunenes ansvar for vannskader, ved spørsmål om tilstrekkelig
dimensjon og godt nok vedlikehold av ledningsnettet, har gått helt til
Høyesterett uten at disse dommene gir tilstrekkelig klarhet og forut-
sigbarhet for befolkning og kommuner. Endrede værforhold forårsaket
av klimaendringene kan føre til ytterligere eskalering av tvistesaker,
dersom det ikke gjøres lovmessige avklaringer.

Kilder: Norsk Vann, KS, FNO.

Kraftig økning av skader

Pilotprosjekt
skal bedre

risiko -
vurderingen

Gir kommunene ansvaret
for vann- og avløpsskader 

MÅ TA ANSVAR. – Kommunene må i større del ta ansvaret for at vann- og
avløpsskader som følge av klimaendringene koster forsikringsselskapene
et milliardbeløp, sier fagsjef Mia Ebeltoft i Finans Norge.
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AF Gruppen er nå i gang
med å bygge bunnlast-
sperre nummer to i Veikle -
dalen i Kvam. Når arbeidet
er ferdig i mars 2017,
mener NVE at det skal
være trygt å bo i Kvam.
Jørn Hindklev
jh@bygg.no

FLOMSIKRING

Etter den voldsomme flommen i
2011, igangsatte NVE et flomsikr-
ingsprosjekt i Kvam. I 2014 var den
første bunnlastsperra ferdigbygd og
elveløpet gjennom Kvam sentrum
flomsikret. 

– Bunnlastsperre nummer to
skal nå bygges rett ovenfor den
som allerede er bygd. Oppgaven til
bunnlastsperrene er å holde til-
bake masser som elva fører med
seg ved flom, sier Grete Hede-
mann Aalstad, skred- og vassdrags-
teknisk planlegger i NVE til Bygge-
industrien.

AF Gruppen bygger
AF Gruppen har fått kontrakten på
bygging av den andre bunnlast-
sperren i Kvam. Kontrakten med
NVE er på 66,6 millioner kroner
og arbeidene ble igangsatt tidlig i
mai.

– Den første bunnlastsperren er
bygd for å holde tilbake masser fra
en sideelv som heter Børju, mens
den øverste bunnlastsperren vil ta
hånd om massetransporten i
hovedvassdraget før de forsvinner
ned mot sentrum, sier hun.

Hedemann Aalstad sier at
denne bunnlastsperren får en ann-
en konstruksjon og får større di-
mensjoner enn den nederste
bunnlastsperren.

– Den første bunnlastssperren
er en betongdam, men den vi nå
er i gang med blir en stor løs-
masseterskel, årsaken er at det er
langt ned til fjell i dette området.
Betongarbeidene for denne bunn-
lastsperren vil bestå av etablering
av en åpen kulvert gjennom hele
løsmasseterskelen hvor elva vil
renne i normalsituasjon, sier hun. 
Totalt skal det støpes 4.500 kubikk
betong i dette prosjektet. Resten av
konstruksjonen vil bestå av løs-
masser og vil bli steinsatt.

God sikkerhetseffekt
– Er hele flomsikringsprosjektet i
Kvam fullført med denne bunnlast-
sperren?

– I første omgang vurderer vi det
slik at sikkerheten i Kvam er god
nok med disse tiltakene. Det er
ikke planlagt flere tiltak, nå ønsker
vi få erfaringer med det som nå blir
ferdigstilt. Vi mener dette skal være
nok og gi best sikkerhetseffekt, sier
hun.

Elveløpet gjennom Kvam
sentrum er nå dimensjonert for å
kunne tåle en 200-årsflom pluss
en meters sikkerhetsmargin.

– Utfordringen i dette vassdrag-
et og en rekke andre vassdrag, er
massetransporten. Den kommer i
tillegg til vannet og er vanskelig å
forutsi, særlig i områder hvor man
har skredproblematikk, som man
har i Veikledalen, sier hun.

NVE har tidligere vurdert
fordrøyningstiltak lenger opp på
fjellet i Kvam, men har nå gått bort
fra dette. 

– Vi har vurdert ulike løsninger
og sett på hva som gir best sikker-
het og fordrøyningsmagasin var ett
tiltak vi har sett på og vurdert både
alene og sammen med bunnlast-
sperrer. Vi har landet på at bygging
av disse to bunnlastsperrene
sammen med den flomsikringen
som er gjort gjennom sentrum, vil
ta hånd om hovedproblematikken i
vassdraget, sier Hedemann Aal-
stad.

AF Gruppen skal være ferdig
med byggingen av den andre
bunnlastsperren i mars 2017.
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• De permanente flomsikrings-
tiltakene som er ferdig i Kvam
har kostet 45 millioner kroner.

• I mars 2017 vil NVE være fer -
dig med flomsikringen i Kvam.

• AF Gruppen bygger nå den
andre bunnlastsperren.

fakta

Fullfører flomsikringen i Kvam

AF bygger bunnlastsperre 
til 66,6 millioner kroner

STORE STEINER. Med bygging av den andre bunnlastsperren, vil flomsikringen i Kvam være ferdigstilt. Slik blir den
sett oppe fra Veikledalen. Overflaten vil bli plastret med store steiner. Illustrasjon: Norconsult

VÅRFLOM. Den første bunnlastsperren under vårflommen 2014. Foto: NVE
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