
Oslo, 17. September 2019, 

Håkon Einstabland

TÅLER BYGGET Å STÅ UTE

(HELT ALENE)?

HVA GJØR SÅ STATSBYGG?



STATSBYGG

• 2,9 mill m2 

bygningsmasse i inn- og 

utland

• Ca 100 mindre og større 

byggeprosjekter årlig

• Masse rehab/ombygging



HOVEDPUNKTER

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

• Forvalte for å bevare

• Utvikle for å øke nytten

• Tenke ekstremt når det 
gjelder nybygg (høyeste 
klimaprojeksjon)



• Driftsleder skriver:

«Hei og god morgen!! Vi hadde vann i kjelleren 
på servicebygget nå sist ekstremværet 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 2017).

ERFARINGER FRA 

DRIFTSPERSONELL





VI KJENNER DET PÅ KROPPEN ALLEREDE

OSLO TINGHUS, AUGUST 2019

ALDRI HATT LEKKASJER 

FRA TAKET HER 

TIDLIGERE, SLUKENE 

TOK IKKE UNNA!!



VI BENYTTER OSS AV KJENTE KILDER #1

• Byggforsk serien

• Her slagregnkart



VI BENYTTER OSS AV KJENTE KILDER #2

• Sammenligne med 

anbefalinger gitt i f.eks. 

Teknisk godkjenning fra 

Sintef

• Ikke alt kan brukes alle 

steder i landet!



VI BENYTTER OSS AV KJENTE KILDER #3

• Råte

• Vabakkjen på Stord

• Bygning med trekledning !!







FORDRØYNING AV VANN PÅ 

TAK
• Blå-/grå-/grønne tak

• Testfelt til KLIMA 

2050

• Hovringen-data —

klima2050

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


• Byggeår 1996

• 2000m2 takflate

• Mange separate flater

PROSJEKT BLÅGRØNT TAK 

REGJERINGSKVARTALET R 5- EN DEL 

AV STATSBYGG JA-TAK PROSJEKT



STATSBYGGS JA TAK

• Alle større planlagte 
vedlikeholdsoperasjoner som 
angår tak skal vurderes

• Kan takflaten benyttes til mer 
enn bare tak?
– Bedre isolering

– Fordrøye vann

– Produsere energi

– Rekreasjon

– Biologisk mangfold

– Kombinasjon



LONGYEARBYEN - SVALBARD



NYE BOLIGER I LONGYEARBYEN

Ill.: statsbygg.no



SMART DAMPSPERRE

• Klima 2050 forsker på bruk av 

dette

• Statsbygg er med på et 

pilotprosjekt, på Svalbard, vedr 

bruk i tak



NYE BOLIGER I LONGYEARBYEN

Foto: Tore Kvande



SMART DAMPSPERRE

• Brukes på nye tak, gir redusert 

byggehøyde

• Brukes på rehabilitering av 

fasader med konstruksjonsfeil

• Brukes som rehab på tak med 

fredet overflate/takflate



SMART DAMPSPERRE PÅ NHH-BERGEN



GRUNNFORHOLD

• På Svalbard merkes 

klimaendringene allerede



VANNHÅNDTERING PÅ 

TERRENG
• Legge til rette for åpne 

vannføringer

• Lede overvann til bestemte steder



LOKAL 

KRAFTPRODUKSJON
• Solceller på tak

• Solfangere på tak

• Flisfyring

• Batteribank

• ZEN



ALTSÅ:

• Forvalte for å bevare

• Utvikle for å øke nytten

• Tenke ekstremt når det gjelder 

nybygg

Takk for meg !


