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Et av de største, uavhengige 
forskningsinstituttene i Europa 

72 
Nasjonaliteter 

3500 
 

Kunder 
2000 
Ansatte 

3,3 MRD NOK 
Omsetning 

410 MILL NOK 
Internasjonalt salg 



Visjon: Teknologi for et bedre samfunn 
Spisskompetanse fra havrom til verdensrom 
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Energi 

Klima, miljø og hav 

Mat 

Helse og velferd 

Smarte og sikre 
samfunn 

Mobilitet 

Digitalisering 

Arbeid og  
produktivitet 

SAMFUNNSLØSNINGER KONKURRANSEKRAFT 

Industri og Bygg 



Vi skaper verdier for samfunnet og våre 
kunder gjennom 
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Bakgrunn 

• Overvann: et mer synlig problem 

• Etablerte løsninger er rør basert 

• Nye utfordringer  

• Klimaendring: mer nedbør, høyere intensitet  

• Urbanisering 

• Helse effekt  

• Behov for nye løsninger 
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Treleddsstrategien 
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Infiltrere 

Fordrøye 

Sikker flomveg 

Illustrasjon: SINTEF 



Ytelsen til fordrøyningsløsning 
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Fordrøye 

Illustrasjon: SINTEF 

Vannføring (l/s) 

Tid etter regnets start (l/s) 

Redusert 
avrenning 

Forsinket 
avrenning 



SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) 

• Frivillig dokumentasjon for det norske markedet 

• I en TG bekrefter SINTEF Community at produktet 
• Har dokumenterte egenskaper i henhold til standarder 

• Er blitt vurdert av en objektiv tredjepart 

• Tilfredsstiller de minstekrav og kvaliteter som SINTEF Community anbefaler (Byggforskserien) 

• TG gir relevant miljødokumentasjon 
• Farlige stoffer vurderes ut fra europeisk regelverk samt den norske prioritetslisten 

• Utlekking til vann, jord eller drikkevann vurderes der det er relevant 
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Teknisk Godkjenning (TG) for 
prefabrikkerte fordrøyningsløsninger 

• Redusert avrenning 

• Forsinket avrenning 

• Effekt av serie eller parallell kombinasjon 

• Utlekking 

• Dimensjonerende last 

• Miljøvurdering 

• Nødvendig vedlikehold 

• Krav til egenkontroll og kvalitetssikringssystem hos produsenten 9 

Foto: Inger Anita Merkesdal 



• Redusert avrenning angis i en tabell 

som funksjon av vannstrøm inn og ut.  

• TG vil også fungere som en 

dimensjoneringsguide for hvert enkelt 

produkt.  

• Produktegenskaper finnes ved lab 

testing, utprøving av bygget produkt 

eller ved beregning  
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TG som en dimensjoneringsguide 



Videre planer 

• Utstede flere TG for prefabrikkerte 

fordrøyningsløsninger  

• Flere kunder er interesserte 

• Ikke prefabrikkerte løsninger 

• Overvannløsninger bygd på stedet 

• Infiltrasjonsløsninger 
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Foto: Statsbygg.no 



Mer informasjon 

• Teknisk godkjenning: 

• https://www.sintefcertification.no/PortalPage/Index/56#Hva 

• Anvisninger i Byggforskserien: 

• Vann i by – håndtering av overvann i bebygde områder 

• Løsning for lokal håndtering av overvann i bebygde områder 
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https://www.sintefcertification.no/PortalPage/Index/56#Hva
https://www.byggforsk.no/dokument/2562/vann_i_by_haandtering_av_overvann_i_bebygde_omraader
https://www.byggforsk.no/dokument/2562/vann_i_by_haandtering_av_overvann_i_bebygde_omraader
https://www.byggforsk.no/dokument/2562/vann_i_by_haandtering_av_overvann_i_bebygde_omraader
https://www.byggforsk.no/dokument/2562/vann_i_by_haandtering_av_overvann_i_bebygde_omraader
https://www.byggforsk.no/dokument/246/loesning_for_lokal_haandtering_av_overvann_i_bebygde_omraader


Anvisninger 
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Teknologi for et bedre samfunn 


