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Tåler bygget ditt å stå ute?

Klimatilpasning i Statsbygg 



BYGGING EIENDOMS-

FORVALTNING
RÅDGIVNING



STATSBYGG

• 2,9 mill m2 bygningsmasse 

i inn- og utland

• Ca 100 mindre og større 

byggeprosjekter årlig

• Masse rehabilitering og 

ombygging



HOVEDPUNKTER

• Bygninger må tåle å stå 
ute alene om natta, også 
når det regner!

• Forvalte for å bevare

• Utvikle for å øke nytten og 
verdien

• Tenke ekstremt når det 
gjelder nybygg 
(høyeste klimaprojeksjon)



HVORDAN NÅ 1,5°C ELLER 2°C-MÅLET?

Kilde: Robbie Andrew, CICERO



ENORM TREGHET I KLIMASYSTEMET 

– TILPASNING MÅ STARTE NÅ



HVA ER EGENTLIG TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER? 

• ”Vurderinger og tiltak for å tilpasse natur og samfunn til effektene av 

nåværende eller framtidig klima, for å forebygge mot uønskede virkninger 

eller dra nytte av fordelene” (IPCC 2007)



STATSBYGGS MILJØSTRATEGI, TRE SATSINGSOMRÅDER:



2. BYGGEPROSJEKT

Klima
Statsbyggs portefølje av byggeprosjekter reduserer klimagassutslipp med 

minimum 40 prosent fra energi, materialer og byggeplass, og ned mot 

nullutslippsnivå, sammenlignet med standard byggepraksis og minstekrav i 

TEK 17. 

Sirkulærøkonomi
Statsbygg reduserer ressursfotavtrykket i livsløpet til våre byggeprosjekter 

gjennom materialvalg og avfallshåndtering.

Lokalmiljø
Prosjektene er tilpasset nåværende og framtidig lokalklima. 

Bygg og uteområder er et positivt bidrag til rekreasjon og naturmangfold. 



ROS-ANALYSE FOR EIENDOM: 

KLIMA OG NATURSKADE

• ROS-analyse for å identifisere de 

eiendommer som er utsatt for 

naturskade og økt risiko som følge av 

klimaendringer (2019)

➢En slik analyse skal danne grunnlag 

for eiendomsspesifikke ROS-analyser 

(2020) med forslag til tiltak og nye 

rutiner der hvor dette er nødvendig.



KLIMAENDRINGER – MER NEDBØR 

OG MER INTENS NEDBØR.

HVOR SKAL VANNET GJØRE AV SEG 

NÅR DET ER SÅ MANGE OG STADIG 

FLERE TETTE FLATER? 







BLÅGRØNN FAKTOR – ET VERKTØY FOR 

BYGGESAKSBEHANDLING OG KLIMATILPASNING



AREALPLANLEGGING ER DET VIKTIGSTE 

VIRKEMIDDELET FOR Å FOREBYGGE NATURSKADE

Klimat- och sårbarhetsutredningen
“Sverige inför klimatförändringarna

- hot och möjligheter”
SOU 2007:60



NYE ANVISNINGER

• Anvisning fra Klima2050 ink

sjekklister



KLIMATILPASNING I URBANE OMRÅDER

CASE: 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 REGJERINGSKVARTAL (RKV)

(Regjeringsbeslutning offentliggjort 25.05.2014)



MILJØKVALITETSMÅL OG  TILTAKSMÅL.

PROSJEKT NYTT RKV





MEN NYE ANBEFALTE KLIMAPÅSLAG (%) FOR 

ENDRING I DIMENSJONERENDE KORTTIDSNEDBØR

Kilde: «Klimapåslag for kortidsnedbør. Anbefalte verdier for Norge». Dyrdal og Førland 2019, NCCS





VIND



VOLUMER



BLÅGRØNN FAKTOR



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.



Regjeringskvartelet

ligger på Akersryggen.

Hvor renner flomvannet?
Kart:  Webjørn Finsland (PBE)







Kartlegging av 

dreneringslinjer 

og flomrisiko.

Settes mål for 

blågrønn faktor i 

reguleringsfase

Overvanns-

håndtering 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 i 
prosjekteringen.

– 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) må ikke sette de 
ytre sikkerhetstiltakene ute av drift.

Tiltakene som kan benyttes er blant annet:

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

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



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 i uterom.



KLIMAUTFORDRINGER

• Ekstremt variert klima pga lang kyst og 

ujevn topografi

➢Store lokale forskjeller i temperaturer, 

nedbør og vind

➢Behov for lokaltilpassede løsninger og 

byggdetaljer

• Beregninger indikerer økte 

temperaturer, økt nedbør, sterkere vind 

og heving av havnivå forårsaket av 

klimaendringene

➢Flom, skred, slagregn, havnivåstigning, 

fryse- og tine-sykluser

Foto: Scanpix

Stormskade på grunn av mangelfullt statisk system. Foto: Kjell 

Langmyren (fra Byggforskserien Byggforvaltning 720.550)



HVOR BYGGER VI TRYGT?

➢Riktig plassering av bygninger 

vil bli mer kritisk enn tidligere

➢Bygging på utsatte tomter må 

vurderes mer inngående 

(arealplanlegging)

➢Større krav til samhandling i 

byggeprosessen

➢Krav om ROS-analyse



• 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

HVILKE FAKTORER MÅ VI TA HENSYN TIL?



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



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



IKKE ALLE BYGG KAN SIKRES SLIK…

Domkirkeruinene

på Hamar. 

Foto: 

Torstein Frogner 


