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PROBLEMET:

BYGGESEKTOREN* STÅR 

FOR:
• Mer enn 40% av energiforbruket

• Mer enn 1/3 av klimagassutslippet

• Utvinning av mer enn halvparten 

av alle primærmaterialer

• Mer enn 1/3 av totalt avfall

Jordas tåleevne 

overskrides

*snitt EU, fra «Roadmap to a Resource Efficient Europe”, 2011



1) Kutte klimagassutslipp

2)    Redusere ressursbruk og unngå helse- og miljøskadelige stoffer

3) Bidra til lokale miljøløsninger (bærekraftig stedsutvikling, klimatilpasning, BioMangfold)

TRE HOVEDSATSNINGSOMRÅDER I STATSBYGGS 

MILJØSTRATEGI
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HVA BETYR STRATEGIEN 

FOR

BYGGEPROSJEKTENE?• Byggeprosjektene skal redusere totale 

klimagassutslipp med minimum 30 

prosent og ned mot nullutslippsnivå. 

Nullsutslippsnivå i 2030.



ZERO EMISSION BUILDING (ZEB-COM) AT CAMPUS 

EVENSTAD



Klimaendringer påvirker 

samfunn og

økosystem og direkte 

og indirekte

Konsekvenser avhenger 

av sårbarheten til 

de som rammes

Klimaendringer bare én 

blant mange 

”stressfaktorer” som 

påvirker samfunnet

Store regionale 

forskjeller

Forsterker av 

eksisterende 

EFFEKTER AV KLIMAENDRINGER

Kilde: www.grida.no



HVOR BYGGER VI TRYGT?

Hyppigere flom, skred og jordskred, 
økende havnivå

Sterkere vind => mer slagregn

Riktig lokalisering og plassering av 
bygninger blir mer kritisk

Fortetting og utsatte tomter må 
vurderes mer inngående

Detaljer og løsninger mer 
avgjørende

Tverrfaglig samhandling 

ROS-analyse

GIS-analyse 

tilstandsanalyse av eksisterende 
bygg



KONTROLLERE 

GIS-ANALYSER 

MOT 

VIRKELIGHETEN.
Flom, aktsomhet



AHO Det kom info på mail om at 

«Arkitektur- og designhøgskolen 

ble rammet av en 

oversvømmelse. (Adriana 

Cvjetkovic, oktober 2015). Og 

like etter kom flere detaljer: «Det 

stemmer at vi ble rammet av en 

oversvømmelse i Maridalsveien 

som spredte seg helt inn i 1-etg 

på AHO. Hver gang det er 

ekstraordinære 

nedbørsmengder havner det i 

bunnen av Maridalsveien, 

utenfor innkjøringen til 

eiendommen, og det 

oversvømmer innkjøringen fra 

veien. En kveld i slutten av juni 

2014 var det så mye nedbør og 

vann i veien at det rant inn 

portrommet og inn i bygningen, 

auditorier og korridorer ble fylt 

med ca 20 cm vann. Vi fikk 

aksjonert så raskt sammen med 



Driftsleder skriver: «Hei og god 

morgen!! Vi hadde vann i 

kjelleren på servicebygget nå 

sist ekstremværet Petra herjet i 

Indre Østfold. Den er stort sett 

ikke i bruk, men 

ventilasjonsanlegget er plassert 

der. Det er plassert en 

innvendig pumpe som 

ekstrasikring for å unngå vann i 

ventilasjonsanlegget. Det er 

ikke registrert skader i 

forbindelse med vann i 

kjelleren.

Noe av uteområdene er også 

berørt av høy vannstand i 

Grefslisjøen og utløpet derfra. 

Vannet står noen ganger på 

plassen ved lagerteltet. Jeg har 

en del bilder dersom det er 

ønskelig. Legger ved et par stk. 

«(Kjell Berget, 5 oktober 2015). 

Tegning av flom ved Trøgstad fengsel 

(Kjell Berget 2015) 



HISTORISKE SKREDHENDELSER OG KVIKKLEIRE

• Trondheim og Porsgrunn



AREALPLANLEGGING ER DET VIKTIGSTE 

VIRKEMIDDELET FOR Å FOREBYGGE 

NATURSKADE
Klimat- och sårbarhetsutredningen
“Sverige inför klimatförändringarna

- hot och möjligheter”
SOU 2007:60





STATSBYGGS ROLLE I SFI

• Senter for Forskningsdrevet 
Innovasjon

• Mål: å bidra til økt kunnskap 
om beslutningsprosesser, drivere 
og barrierer for klimatilpasning. 

• Studere kunnskapsnivå og praksis 
for klimatilpasning i kommuner og 
bedrifter

• Identifisere og analysere hva som 
påvirker beslutninger om 
klimatilpasning

• Utvikle beslutnings‐ og 
prosessveiledere



SFI Senter for Forskningsdrevet Innovasjon 2016-21  (-24)





ARBEIDSPAKKER

1. Klimaeksponering og 
fuktrobuste bygninger

2. Overvannshåndtering

3. Vannutløste skred

4. Beslutningsprosesser og 
virkemidler

 Klima 2050 Innovasjonsarena

Operaen. Arkitekt: Snøhetta. 



WP1 - KLIMAEKSPONERING OG FUKTROBUSTE 

BYGNINGER

• Ytelseskrav for bygninger.

• Vedlikehold og oppgradering av 
eksisterende bygninger.

• Grønne tak og terrasser.

• Byggesystemer .

• Bygningskonstruksjoner  i 
kontakt 
med bakken / terreng.





Konsekvenser:

• Hyppigere råteskader

• Større omfang av 

råteskader

• Råteskader i nye områder

Aktuelle tiltak kan være

• Strengere krav til robuste 

bygg både ved nybygging 

og oppgradering

• Bruk av lokale klimadata / 

klimasoner ved 

prosjektering

• Strengere krav til utførelse 

og tildekking i byggefase

KONSEKVENSER FOR BYGNINGSMASSEN

RÅTERISIKO

Kilde: Met.no og SINTEF byggforsk



KULTURMINNER OG KLIMATILPASNING

Kulturminner er spesielt utsatt:

• Ofte mye publikum – stor slitasje

• Sårbare materialer og 
konstruksjoner

• Spesielt utsatt for fuktighet og 
frostsprengning

• Moderne komfort og fasiliteter

• Krav til bl.a. inneklima

• Moderne vs. gamle materialer

• Toleranser og bevegelser

• Vanskelig å endre materialer og 
løsninger

Domkirkeruinene på Hamar. Foto: Torstein Frogner 

Storhamarlåven. Foto: www.nrk.no/nyheter

Kilde: SINTEF Byggforsk



• Vedlikeholdsstrategi
«Statsbygg skal legge stor vekt på 
miljøhensyn og universell 
utforming i sitt 
vedlikeholdsarbeid»

• Løpende kartlegging av 
vedlikeholdsstatus

• Gjennomsnittlig tilstandsgrad = 1

• 5 års vedlikeholds planer

VERDIBEVARENDE 

VEDLIKEHOLD

Campus Ås, NMBU Urbygningen - Restaurering av tak



WP 2: OVERVANNSHÅNDTERING I SMÅ

NEDBØRSFELT



WP2 - OVERVANNSHÅNDTERING

Foto: Svanhild Blakstad / Byggeindustrien



26 MASTEROPPGAVER – MANGE OM BLÅGRØNNE 

LØSNINGER• Kleiven, G.H: Assessing the robustness of raingardens under 
climate change using SDSM and temporal downscaling. Master 
Thesis. NTNU, Trondheim 2017

• Mjønes, T.B: Detektering av snø- og vindfordelingen over grønne tak.
Master Thesis. NTNU, Trondheim 2016

• Becker, M.A: Assessment of Downspout Disconnection by Modeling
Infiltration Potential in Urban Areas. Master Thesis. NTNU, Trondheim 
2016

• Stefferud, S: Soil Moisture Measurements and Evapotranspiration in 
Extensive Green Roofs. Master Thesis. NTNU, Trondheim 2016

• Skjeldrum, P.M: Ombygging til Blågrønne Tak - En undersøkelse av 
bygningtekniske utfordringer ved å bygge om eksisterende tak til 
blågrønne tak. Master Thesis. NTNU, Trondheim 2016

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451783
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2402869
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2402865
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2405111
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2401844


WP3 - VANNUTLØSTE SKRED

• Innovative konstruksjonstiltak
for stabilisering av skråninger i 
terreng.

• klimatilpasset utforming og
prosedyrer for både naturlige og 
menneskeskapte terreng.

• Smart og kostnadseffektive metoder
for å beskytte utsatte elementer.

• Varslingssystemer som kobler 
kortsiktige prognoser, observasjoner 
og fysisk-baserte modeller. Longyearbyen des

2015



WP4 - BESLUTNINGSPROSESSER OG 

VIRKEMIDLER Klimatilpasning er mer enn 

tekniske løsninger



+ INNOVASJONSARENA

• Innovasjon og 

implementering

• Koblingsarena

• Pilotprosjekt 

• Innspill fra "real world" til 

prosjektet

• Nye søknader/prosjekt

• Støtte til kommersialisering
Operaen. Arkitekt: Snøhetta. 



KLIMATILPASNING I 

NYTT REGJERINGSKVARTAL



• Regjeringen har besluttet at nye 

RKV skal holde høy 

miljøstandard: 

• Fremtidig regjeringskvartal skal 

planlegges med ambisiøse 

miljømål og høy grad av 

energieffektivitet slik at det ved 

planleggingen er på høyde med 

beste praksis for miljøvennlige 

bygg og uteområder i et 

livsløpsperspektiv, og som gir en 

samfunnsøkonomisk lønnsom og 

kostnadseffektiv ressursbruk. 

REGJERINGSBESLUTNINGEN OM NYTT RKV

(Regjeringsbeslutning offentliggjort 25.05.2014)



MILJØKVALITETSMÅL OG  TILTAKSMÅL.

MILJØPROGRAM FOR PROSJEKT NYTT RKV



Allerede 

mye tette 

flater…

Hvor renner 

vannet?



SATTE KRAV I 

PARALLELLOPPDRAGENE







VIND





VURDERING AV TEAMENES FORSLAG I 

PARALELLOPPDRAGENE

• «Byggeprosjektene skal 

dokumentere at prosjektet har 

ivaretatt eller økt det biologiske 

mangfoldet gjennom gode 

grøntarealer og at de er tilpasset 

fremtidige klimaendringer.»

• «Blågrønn faktor skal brukes som 

dokumentasjon og skal for hver 

byggeplass være høyere etter at 

bygget/rehabiliteringen er 

gjennomført enn nivået var i 

utgangspunktet. 
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Blågrønn faktor var svært 

ulike i teamenes forslag til 

RKV



BLÅGRØNN FAKTOR



VOLUME

R



BEREGNING AV BLÅGRØNN FAKTOR I RKV

• Tabell 4-1: Beregnet blågrønn 

faktor (BGF) for planforslagets 

illustrasjonsplan med til tiltak, 

sammenlignet med 0-alternativet 

og Oslo kommunes forslag til 

ambisjonsnivå for prosjekter i 

sentrum og offentlige gater og 

plasser.



Regjerings-kvartelet 

ligger på 

Akersryggen.

Hvor renner 

flomvannet?
Kilde:  Webjørn Finsland 







Kartlegging av 

dreneringslinjer 

og flomrisiko.

Settes mål for 

blågrønn faktor 

i 

reguleringsfase

Overvannshån

d-tering og 

flomveier må ta 

høyde for 

ekstremnedbør 

som følge av 

klimaendringer.

Hvor skal 

flomveien gå?



MODELLERING AV OVERVANN, FLOM, 

FLOMVEIER• Modelleringer av overvann, flom 
og flomveier i RKV-prosjektet, skal 
gjøres som del av skisseprosjektet 
og videre prosjektering.
– Flomvann må ikke føres til nedkjøringer til 

kjellere, 

– Det må ikke oppstå opphopning av vann 
ved inngangspartier og andre viktige/vitale 
omrader.

– Flomvann (vann og frost) ikke setter de 
ytre sikkerhetstiltakene ute av drift

• Tiltakene som kan benyttes er blant 
annet:

• • Terrengformasjoner; terreng utformes 
for å lede overvann i ønsket retning.

• • Terskler; terskler etableres ved 
nedkjøringer og innganger for å hindre 
inntrengning av overvann,



TEAM URBIS



KLIMATILPASNING, BIOLOGISK MANGFOLD OG 

BLÅGRØNNE LØSNINGER BLIR SENTRALT FOR UTFORMING 

AV OMRÅDET

Vegetasjon skal benyttes som et element for å redusere andelen harde 

flater, redusere dagtemperaturen varmeste dagene og sikre god vindkomfort 



GRØNNE AREALER RUNDT NYE OG 

EKSISTERENDE TRÆR• Grønne arealer/grøfter foreslås etablert 
langs Grubbegata, langs Møllergata, 
foran H-blokka og på Høyesteretts 
plass.

• En mulighet for a infiltrere mer av 
avrenning fra gang- og vegarealer er a 
etablere grønne omrader rundt nye og 
eksisterende trær. Overvannet kan 
ledes inn mot disse områdene og 
infiltreres i jordmassen rundt trærne, 
eller i grøft.

• Det grønne arealet i forbindelse med 
lindealleen inn mot H-blokken kan 
utvides mot områdene der det i dag er 
basseng med apne vannspeil. 
Terrenget kan utformes slik at regnvann 
fra områdene rundt ledes til og 
infiltreres rundt lindetrærne i alléen.

Figur 5-5 Figuren viser hvordan overvann 

kan infiltreres i omradet rundt trær langs 

veiareal.



HVORDAN KAN VI OPPDAGE OG FØLGE UTVIKLINGEN 

PÅ BYGNINGSDELER SOM ER UTSATT FOR ENDRINGER 

I KLIMA?
• Tre viktige aktiviteter i vårt 

internkontroll-system:

1. Standard driftsoppgaver 
med sjekkpunkter 

2. Tilstandsanalyser med 
formål 
vedlikeholdsplanlegging

– Kongsberg pilot i Klima 2050

3. ROS-analyser

– Kartlegge sårbare punkter

– Konsekvens og sannsynlighet



SESAM DRIFT–

EKSEMPEL  PÅ STANDARDOPPGAVE

• Vedlikeholds-modulen: 

• Registrering av vedlikeholdsbehov

– (evt om det kan forbedres)

• Registering av driftsavvik

• NB! For å få god kvalitet på 

dataene som legges inn, må det 

brukes riktig bygningsdel.



• Hvordan logge hendelser 

og driftsforstyrrelser?

• Beskriv avviket

• Er også egnet for å 

registrere klima- og 

værskader. SESAM DRIFT–

REGISTERING AV 

MELDING



HVILKE FAKTORER MÅ TAS HENSYN TIL?
• Tomt

– Regulering, plassering, drenering/fordrøyning

• Grunnmur
– Endret vanntrykk og vannivåer
– Forankring
– Byggegrunn
– Drenering

• Vegg:
– Fuktinntrengning
– Råtefare
– Overgang mot tak, grunnmur, åpninger

• Tak:
– Fuktsikring
– Innblåsing av snø
– Endret snølast
– Avrenning
– Innfesting og forankring



Figur 5: Tidligere vannlekkasje som har 

ført til rust- og råteskader på utvendig 

konstruksjon

STATSARKIVET



STATSARKIVET PÅ KONGSBERG

(foto Statsbygg/Vevatne).



Overgang mellom gesimsbeslag og 

skråtak 

(foto SINTEF Byggforsk).

Slukrenne og overløp på kompakttak over 

arkivdel (foto SINTEF Byggforsk).



STATSARKIVET PÅ KONGSBERG

(foto Statsbygg/Vevatne).



Klimaendringer påvirker 

samfunn og

økosystem og direkte 

og indirekte

Konsekvenser avhenger 

av sårbarheten til 

de som rammes

Klimaendringer bare én 

blant mange 

”stressfaktorer” som 

påvirker samfunnet

Store regionale 

forskjeller

Forsterker av 

eksisterende 

EFFEKTER AV KLIMAENDRINGER

Kilde: www.grida.no



ROS-ANALYSER


