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Om Senteret for forskningsdrevet innovasjon - Klima 2050



Klima 2050 vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med 
klimaendringer, økt nedbør og flomvann eksponering i det bygde miljø
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Begrepsbruken



Innovasjon

Hva er innovasjon i Klima 2050?

• Samfunnsoppdraget og hovedmålet for senteret er å styrke evnen til 

innovasjon innen klimatilpasning for å redusere samfunnsmessig risiko for 

det bygde miljø med spesiell fokus på endrede nedbørsmønster og flom. 
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innovasjon innen klimatilpasning for å redusere samfunnsmessig risiko for det 

bygde miljø med spesiell fokus på endrede nedbørsmønster og flom. 

• Dette skal oppnås ved å fokusere på langsiktig forskning i et nært 

samarbeid mellom næringsliv, offentlige aktører og fremstående 

forskningsmiljøer.
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Innovasjon
Hva er innovasjon i Klima 2050?

• Samfunnsoppdraget og hovedmålet for senteret er å styrke evnen til innovasjon 

innen klimatilpasning for å redusere samfunnsmessig risiko for det bygde miljø 

med spesiell fokus på endrede nedbørsmønster og flom. 

• Dette skal oppnås ved å fokusere på langsiktig forskning i et nært samarbeid 

mellom næringsliv, offentlige aktører og fremstående forskningsmiljøer.

• Senteret definerer innovasjon som nye og forbedrede løsninger, metoder, 

produkter, prosesser, systemer og forretningsmodeller som utnytter 

kunnskap utviklet i Klima 2050 og gir merverdi for partnerne og for 

samfunnet.
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Pilotprosjekter

• - kan være et bygg eller anlegg, en avgrenset del av en bygning eller 

anlegg, eller knyttet opp til en prosess eller rammeverk. En «Pilot» 

skal inneholde utvikling av ny(e) løsning(er) eller ny(e) 

prosess(er). Det er et mål at en pilot er et objekt og et eksempel hvor 

vi kan vise reduksjon av samfunnsrisiko gjennom tiltak for 

klimatilpasning
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• Masteroppgaver – avsluttende oppgave 

innenfor masterstudiet 

• PhD-oppgaver – 3–4 årig studium -

forskerutdannelse 

108 
Innovasjon gjennom 
innovasjons- og pilotprosjekter, 
master og PhD oppgaver7 (16) 
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INNOVASJONSTIGEN i Klima 2050



INNOVASJONSTIGEN ER NOK MER ET PUSLESPILL
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Begrepsbruken

Innovasjonsystemet i senteret

5 stolte eksempler innen overvannshåndtering
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• SVV/Fylkeskommunen bygger ny vei med krav om 
rensing ved Sandnes

• Skjævelandgruppen ønsket å prøve ut en ny 
renseløsning – behov for å undersøke 
funksjonalitet

• Prosess for å få etablert pilotprosjekt
• Skjævelandgruppen søker og får et 

innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. 
Flere partnere er med.

• SINTEF og NTNU følger opp gjennom forskning og 
også andre partnere bidrar med sin ekspertise 

• Masterstudenter bidrar med 
laboratorieundersøkelser av renseeffekt og 
dokumenterer funksjonalitet 

• Samarbeider med teamet – bidrar med data til 
vitenskapelige publiksjoner

• Dokumenterer løsning for bruk i andre prosjekter  
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• Kommunalt 
utbyggingsprosjekt

• Mulighet for å teste ut 
en ny løsning

• Senteret, gjennom 
forskning og andre 
partnere, bidrar med 
ekspertise og 
aktiviteter 

• Masterstudenter 
dokumenterer og 
samarbeider med 
teamet – bidrar med 
data til vitenskapelige 
publikasjoner  

Modellering av et kombinert system med infiltrasjon og 
fordrøyning – dokumentasjon av funksjonalitet
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Pilotprosjektet 

Rv3 ved Elverum
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• Skanska bygger ny RV3 for SVV ved 
Elverum

• Ønske om å bygge en infiltrasjons 
grøfteløsning (swale) – usikker på 
funksjonalitet

• Grøfta blir instrumentert og NTNU og 
SINTEF følger opp gjennom forskning 
og andre partnere bidrar med sin 
ekspertise 

• Masterstudenter studerer og 
dokumenterer hydraulisk 
funksjonalitet - samarbeider med 
teamet – bidrar med data til 
vitenskapelige publiksjoner

• Dokumentasjon av løsning til nytte 
for andre prosjekter  



• PhD-prosjektet til Aynalem: Etablert en ny metode 

for å modellere flomrisiko i små ikke-instrumenterte 

nedbørsfelt. 

Tassachew Tsegaw, A: Predicting flows in 
ungauged small rural catchments using 
hydrological modelling. Doctoral theses at 
NTNU, 2019:322, Norwegian University of 
Science and Technology, Faculty of 
Engineering, Department of Civil and 
Environmental Engineering. ISBN: 978-82-
326-4240-3

• Modellen brukes for å vurdere flomrisiko 
for Rv3-piloten

• Ny kunnskap til utvikling av NVEs nye 
modell DDD-Urban – som kan brukes for å 
varsle flomrisiko i byområder 

3

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2645157


Rød = svart tak (referanse)
Grønn =blågrønt tak
Blå = blågrå tak

Forsinkelse i avrenningstopp

Reduksjon i 
avrenningstopp

Blågrønne og blågrå tak – testfelt
Pilotprosjektet Høvringen
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Hamouz, V: Retention and detention-
based roofs for stormwater management 
in urban environments in cold climates. 
Doctoral theses at NTNU, 2020:305, 
Norwegian University of Science and 
Technology, Faculty of Engineering, 
Department of Civil and Environmental 
Engineering. ISBN: 978-82-326-4958-7 

Johannessen, B.G: Investigating the use of 
extensive green roofs for reduction of 
stormwater runoff in cold and wet climates. 
Doctoral theses at NTNU, 2019:99, Norwegian 
University of Science and Technology, Faculty of 
Engineering, Department of Civil and 
Environmental Engineering. ISBN: 978-82-326-
3796-3

• Nye lovende løsninger prøves ut
• Partnere samhandler om løsninger  
• PhD-avhandlinger bidrar med dokumentasjon av  

funksjonalitet av løsningene i kaldt klima
• Gir innsikt som bidrar til utvikling av modell- og 

beregningsverktøy
• Gir innsikt som bidrar til produktutvikling
• Dokumenterer materialegenskaper4

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2680614
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2603568


Innovasjonen: UrbaneUterom.noInnovasjonsprosjektet (BIA): 

Urbane fordrøyende tak –

Verktøykasse for 

prosjektering og utførelse
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• Multiblokk prosjekteier
• Kunnskap fra Klima 2050 om byggeteknikk, 

hydrologi og risikoreduksjon tas i bruk og 
videreutvikles 

• Masterkandidater involveres
• Dokumenterer løsningsegenskaper i 

laboratoriet
• Prosess og produktutvikling

Valkyriegate



Innovasjonen: UrbaneUterom.no

4
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Innovasjonsprosjektet (BIA): 

Urbane fordrøyende tak –

Verktøykasse for 

prosjektering og utførelse

• Risikorammeverk fra PhD-avhandling til Erlend Andenæs (NTNU) fortolkes og implementeres




