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Hovedutfordringen
• Det blir varmere
• Det blir våtere
• Nedbøren kommer 

oftere som styrtregn 
(intens nedbør over 
kort tid)



Hvem har skylda?

Hvem skal ta 

regningen?

• Lokalavisa for Asker og Bærum

• Budstikka, 9. januar 2017 



Forsikring?



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

infrastructure

Klima 2050 vil redusere
samfunnsrisiko som følge av
klimaendringer med sterkere og
hyppigere nedbør og
skredhendelser. 

Hovedmål:



Hva er Klima 2050?

• Forskningsprosjekt, 2015 - 2023

• Organiseres av SINTEF Byggforsk

• 20 samarbeidspartnere

• Budsjett:  ~ 220 mill NOK
• Ca. 45 % fra Forskningsrådet

• Ca. 25 % fra privat sektor

• Ca. 30 % fra offentlig sektor

• Ansetter 15 PhD-studenter/Post.docs

• Ønsker å samarbeide om minst 50 masteroppgaver

• 20 - 30 professorer og forskere fra NTNU, NGI, BI, met.no og SINTEF 

er aktivt involverte



Hvor passer Klima 2050 inn i

rammeverket? 



Men hva skjer når det blir mer 

varmt og fuktig?



…joda, da kommer soppen



Fukt i treverk

Todelt strategi: hold vannet ute, og få vannet ut.

• Treverk + fukt + varme + tid = soppvekst



Treverk kan vare lenge

«Svenskhuset» på Svalbard – ubehandlet tre som har stått siden 1864. 



Men hva skjer når det blir mildere 

og fuktigere?

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



Forskningsfelt: 

Klimatilpassede 

tak





PhD-project for Aynalem Tasachew;

Flood risk management in small catchments due to extreme 

storm events under future climate and land use changes 

Case-studier

Sagelva nedbørsfelt (nær

Jonsvannet utenfor Trondheim)

Garli-Soknedal in Sør-Trøndelag



PhD-project for Petter Fornes;

Landslides triggered by hydro-meterological processes

Mål for PhD- prosjektet:

• Få nærmere forståelse for flomskred

• Hvor langt går raset?

• Designverktøy for rassikring

Ill.: SVV



Klimatilpasningstiltak i FDV-

planer

Hvordan inkludere klimatilpasning i

driftsplaner?

Case-studier i samarbeid med Statsbygg, 

Avinor og Trondheim kommune

1.2 Maintenance and upgrading of existing buildings



Blågrønne løsninger

Høvringen renseanlegg - testfelt



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



Infiltrasjonsmålinger på campus

2.3 Blue-green solutions in urban environment 

Hvor blir det av regnvannet? 
(mer om dette senere)



Åsveien skole
(Trondheim)

Et bygg å lære av – kanskje
på flere måter enn tiltenkt

2.3 Blue-green solutions in urban environment 



Veiledere

4.1 Decision processes; organisation, competence level and cooperation

• Samfunnet må tilpasse seg virkningene av 

klimaendringer. 

• For å hindre skader har man laget mange veiledere 

med råd og innspill til byggherrer og kommuner i de 

siste årene.

• Hva karakteriserer disse veilederne? 




