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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



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

som styrtregn (intens 
nedbør over kort tid)

Utgangspunktet



Blå-grå/blå-grønne tak 

Etablert stort testfelt i Trondheim





Ombygging til blågrønne tak

• Utviklet metode for kartlegging av egnethet
• Klar for å teste ut sammen med partnerskapet 
• Skanska og Multiconsult stiller med case



Konstruksjoner under bakken
• På søken etter løsninger for å 

øke uttørkingspotensialet
• Fuktsikringsstrategier og 

anbefalinger i ulike land 
kartlegges



Anbefalinger

Ref. Asphaug 2017





Fukt i isolasjon mot terreng – fra felt

Litteraturstudier Ref.: Stagrum 2017



Fukt i isolasjon mot terreng – fra felt

Ref.: Stagrum 2017Litteraturstudier



Ref. Asphaug 2017
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