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Klima 2050 - fokus på erfaringer 
med partnere fra offentlig sektor

Berit Time, senterleder og sjefforsker SINTEF Byggforsk



Overvannshåndtering

MÅL: SFI Klima 2050 vil redusere samfunnsmessige risiko forbundet med klimaendringer, 
økt nedbør og flomvann eksponering i det bygde miljø

Fuktsikre bygninger

Vannutløste skred

Beslutningsprosesser og påvirkning

Klimaeksponering



Presenter
Presentation Notes
Si budsjettfordeling 25 – 25 – 50 inkl NFR pengerKlima 2050 har satt seg et ambisiøst mål om å redusere samfunnsrisiko forbundet med klimaendringer med økt nedbørsbelastning i det bygde miljø. Forskning alene realiserer ikke denne målsetningen. Senterets konsortium består derfor ikke av bare forskere, men av 20 solide partnere, alle med nøkkelroller knyttet til reduksjon av samfunnsrisiko i det bygde miljø. Senterets partnere fra offentlig sektor representerer sentrale problemeiere. Sammen med partnerne fra privat sektor utvikler Klima 2050 risikoreduserende tiltak. Senteret er satt sammen for å sikre nødvendig bredde og for å utnytte de ulike aktørenes roller, kompetanser og innovasjonsmuligheter.



Offentlige aktører med nøkkelrolle i SFI-et 
Styrker:
• Viktige! myndighetsorganer, utbyggere, forvaltere og problemeiere
• Tenker mer langsiktig enn privat industri
• Ser behovet for innovasjon i offentlige klimatilpasningsprosesser
• Innenfor senterets fokusområder må det private og det offentlige "gå hånd i 

hånd"
• Styrker verdikjedesamarbeidet
• Opptatt av samfunnsøkonomiske aspekter
Utfordringer:
• Nødvendig med god kommunikasjon mellom etatene i senteret
• Hver etat er faglig bred med ulike roller og ikke alltid godt koordinert internt
• Langvarige prosesser å koordinere inn mot det offentlige
• Betinger at forskerne har veldig god forståelse for og om offentlig sektor
• Annet forhold til "tid" enn privat industri 

Presenter
Presentation Notes
"Tid " – utfordring for SFIet, for privat industriForskerne må bli godt kjent med og lære å forstå det offentlige slik at vi evner å involvere dem på en best mulig egna måte – et "fag" i seg selv



Bedre regntetthet for bygninger i mur
…..viktig kunnskap for Statsbygg med sine 2,8 mill. kvm bygg

Presenter
Presentation Notes
Ulike nivåer på eksemplene, men bare for å synliggjøre hvordan interaksjonen med det offentlige skjer.Forskere trenger Statsbyggs erfaringer og kunnskap –direkte nytteverdi for Håkon når de bygger nasjonalmuseum. Statsbygg trenger kunnskap fra forskning og næring/industri for å bli en bedre bestiller, utbygger og forvalter



Utvikler verktøy for risikostyring
…i tett samarbeid med NVE og Statens Vegvesen

Presenter
Presentation Notes
Innhold til verktøy 



Oslo, Karl Johan gåte, 2013

Hva har de offentlige av data 
og hvilke behov har de ?
….til nytte for systemutviklere i det private

Presenter
Presentation Notes
Kommersielle overvannshåndteringsløsningerVi gav i 2017 ut en rapport om overvannsrelaterte databaser, basert på litteraturstudier (state-of-the-art) og intervjuer med sentrale aktører (SVV, BaneNor/Jernbanedirektoratet, Trondheim kommune).Rapporten munner ut i anbefalinger. Det er med basis i dette arbeidet vi nå samarbeider tett med Naturfareforum og DSB



Kunnskapsportal for overvann
….både offentlig og privat sektor etterspør samordnet kunnskap



Skredsikringsverktøyet LaRiMiT
….relevant som del av NVEs nye Skredsikringshåndbok*

Planlagt lansert i 2018

*under utarbeidelse av NVE

Presenter
Presentation Notes
Både offentlige og private eksperter kan utvikle innovative tiltak som kan beskrives. Naturbaserte sikringsløsninger er eksempler på tekniske løsninger som kommerWeb-verktøy utviklet til bruk for å assistere valg av sikringstiltak for å redusere skredrisiko



Pilotprosjekt - Rensing av overvann 
fra Fv 505…utprøving av teknologi i offentlig vegprosjekt 

Ill. Skjævelandgruppen



Pilotprosjekt – Oppsamling og rensing 
av overvann på Sola Lufthavn
…oppskalering av lab.resultater fra senteret i nært samarbeid mellom 
privat industri og offentlig sektor



Implementering av klimatilpasning 
…"suksessoppskrift" utvikles og testes i samarbeid med kommuner 

Nettverk Klimatilpasning 
Trøndelag – et mulig 
pilotprosjekt initiert av 
Trondheim kommune
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