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Overvannshåndtering i praksis med nye verktøy?

• Ny sjekkliste for risikohåndtering

• Nytt beslutningsstøtteverktøy for å vurdere ytelse og robusthet

• Ny praktisk tverrfaglig verktøykasse (under arbeid)



www.klima2050.no



PhD-studiet til Erlend Andenæs (NTNU)



Sjekkliste

Andenæs m.fl., Klima 2050 Rapport nr 30, 2022



Sjekkliste-eksempel

Andenæs m.fl., Klima 2050 Rapport nr 30, 2022



"Tretrinnsstrategien for dimensjonering" av fordrøyende tak

Trinn 3 Overslag
• Enkle veiledere og 

dimensjoneringskriterier
• Åpen kunnskap
• Konsept og forprosjektTrinn 2 Prosjektering

• Forenklede modeller
• Ikke nødvendigvis åpen
• Detaljprosjektering

Trinn 1 Kunnskapsgrunnlag
• Detaljerte modeller 
• Åpen kunnskap
• FoU-aktiviteter

Klima 2050 master-
og PhD-oppgaver

Klima 2050 – HIDES
RoofTools

Klima 2050 – veileder
(kommer til jul)

Eksempler



PhD-studiet til Vincent Pons (NTNU)



Dimensjonering av fordrøyende tak

• Sedum + substrat
• Fordrøyende masse
• Har god modell for avrenning
• Dimensjonering:

‒ 20 års returperiode
‒ Maks avrenning fra tak = 0.3 mm/min

Foto: Edvard Sivertsen

Qmax = 0.3 mm/min
V. Pons, T. M. Muthanna, E. Sivertsen and J.-L. Bertrand-Krajewski
Revising green roof design methods with downscaling model of rainfall time series
Water Science & Technology Vol 85 No 5, 1363 doi: 10.2166/wst.2022.023



Dimensjonering av fordrøyende tak

• Sedum + substrat
• Fordrøyende masse
• Har god modell for avrenning
• Dimensjonering:

‒ 20 års returperiode
‒ Maks avrenning fra tak = 0.3 mm/min

• Er alt ok?
‒ La oss sjekke med litt mere modellering …
‒ Og samtidig kople dette til treleddsstrategien 

for overvannshåndtering

Foto: Edvard Sivertsen

Qmax = 0.3 mm/min
V. Pons, T. M. Muthanna, E. Sivertsen and J.-L. Bertrand-Krajewski
Revising green roof design methods with downscaling model of rainfall time series
Water Science & Technology Vol 85 No 5, 1363 doi: 10.2166/wst.2022.023



Kontinuerlig simulering

V. Pons, T. M. Muthanna, E. Sivertsen and J.-L. Bertrand-Krajewski
Revising green roof design methods with downscaling model of rainfall time series
Water Science & Technology Vol 85 No 5, 1363 doi: 10.2166/wst.2022.023

• 29 år med værdata, 1 min tidsoppløsning

• Varighetskurver og akkumulert fordeling for årlig variasjon

Avrenning [mm/min] Årlig retensjon [%]
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Tester 10 000 20-års hendelser
• Varierende start-betingelser

• Varierende form hyetograf

Avrenningstopp [mm/min]
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Sannsynlighet for å være lavere enn krav

Variasjonsområdet under krav

Variasjonsområdet over krav



"Strategi for velinformert design og evaluering"



RoofTools

• Prosjektets hovedmål er å utvikle en teknisk
verktøykasse for planlegging og prosjektering av
blågrå og blågrønne tak som inkluderer VA-
tekniske, bygningstekniske og helhetlige
risikomessige aspekter

• Partnere: Storm Aqua, Skjævelandgruppen, SINTEF

• Work-in-progress



VA-tekniske aspekter

• Ny testmetode

• Lab-målinger
‒ Fordrøyende masser
‒ Initiell fuktighet
‒ Takvinkel
‒ Nedbørintensitet
‒ Nedbørsvarighet
‒ …

• => modelleringsverktøy

Foto: Thea Sophie Johannessen



VA-tekniske aspekter

• Avrenningskoeffisient (C)

• Pr = redusert avrenningstopp

• Pd = forsinkelse av avrenningstopp

• Cd = forsinkelse av avrenning av 
massetyngdepunkt (sentroid)

• T50 = forsinkelse mellom 50% av 
akkumulert nedbør og akkumulert 
avrenning

Nedbørintensitet [mm] 
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Bygningstekniske aspekter

• Takoppbygging
• Omvendt tak spesielt interessant oppbygging

(dvs. takmembranen ligger under 
isolasjonen)

• Det er blitt stilt spørsmål knyttet til varmetap
p.g.a regn- og smeltevann

• Litt.stadium, lab.forsøk og beregninger
• Foreslår endringer i anvisningen I 

Byggforskserien

Bunkholt, N.S, Andenæs, E, Time, B & Kvande, T: Omvendte kompakte tak. Varmetap på grunn av regn- og smeltevann. Klima 2050 
Report 37. Trondheim 2022. ISBN 978-82-536-1768-8

https://www.sintefbok.no/book/index/1342/omvendte_kompakte_tak_varmetap_paa_grunn_av_regn_og_smeltevann


Bygningstekniske aspekter

• Lastberegninger – verktøy utviklet i Rooftool
• Grensesnitt - bygningsteksniske aspekter og VA
• Kompakte tak med utvendig nedløp – kriterier for 

bruk
• Bygningstekniske detaljer under utvikling



Helhetlige risikoaspekter

• Samle praktiske erfaringer fra pilotprosjekter

• Sette disse i system

• Tverrfaglig

Foto: Edvard Sivertsen



Helhetlige risikoaspekter (v0.1)

Foto: Berit Time



Oppsummering

• Verktøykassen for dimensjonering av fordrøyende tak vokser -> flere nye verktøy er 
publisert eller er i ferd med å bli publisert

• Viktig med tverrfaglig samspill mellom bygg og VA 

• Risikohåndtering



Takk for oppmerksomheten
edvard.sivertsen@sintef.no

Teknologi for et bedre samfunn

Sjekk ut Vannforsk nye webinarserie
www.vannforsk.no

mailto:edvard.sivertsen@sintef.no
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