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Treleddsstrategien



Helhetlig vurdering av bærekraft
• Mange faktorer som påvirker

– Generelle som befolkningsvekst, klimaendringer, økonomiske utsikter
– Områdespesifikke
– Institusjonelle forhold

• Valg av tiltak bør baseres på en helhetlig vurdering 

• Flere dimensjoner og kriterier:
– Et tiltak skal være sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig
– Iht. TRUST (EU-prosjekt) skal også infrastruktur og styring med i vurderingen
– Måles ved hjelp av indikatorer

Helness et al. (2018)



Bærekraft og ulike dimensjoner



Efficient 2019, Manila 16. januar 2019SINTEF-utviklet metodikk for helhetlig vurdering av 
bærekraft

Klima 2050-utviklede løsninger vil bli brukt som 
case i nytt JPI Water prosjekt koordinert av SINTEF 
(EviBAN)



Teknisk funksjonalitet:
- Dokumentere funksjon under reelle 

forhold
- Forstå og modellere 

transportmekanismer
- Forstå og modeller effekten av flere 

løsninger satt sammen

Praktisk implementering:
- Utvikle design- og 

dimensjoneringskriterier
- Ta nye løsninger i bruk
- Drift og vedlikehold 
- Informasjon og kunnskapsspredning

Klima 2050:
- Phd-prosjekt Vladimir Hamouz
- Phd-prosjekt Birgitte G. Johannessen
- Phd-prosjekt Erlend Andenæs (risiko)
- Phd-prosjekt ny utlysning er ute nå
- Tilknyttede masteroppgaver

Klima 2050:
- Beslutningsstøtteverktøy v1.0
- Datastruktur og drift/vedlikehold for NBS
- Praktisk uttesting under reelle forhold –

innovasjon gjennom pilotprosjekter
- Ovase.no

Blågrønne og blågrå løsninger for overvannshåndtering

Klima 2050:
- Praktiske designkriterier og 

modeller for dimensjonering og 
prosjektering

- Drift og vedlikeholdsanbefalinger



Blågrønne og blågrå tak – Høvringen testfelt

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

Forsinkelse i avrenningstopp

Reduksjon i 
avrenningstopp

Foto: Klima 2050
http://www.klima2050.no/hovringen-data



Blågrønne og blågrå tak – Høvringen testfelt

Foto: Vladimir Hamouz

Hamouz et al. (2018)

Sprinkleranlegg muliggjør 
testing av ekstremvær



Schärer (2018)

Blågrønne og blågrå tak – bidrag fra enkeltkomponenter

Testes i 
standardiserte 
laboratorietester





www.urbaneuterom.no



Beslutningsstøtteverktøy for naturbaserte løsninger



Beslutningsstøtteverktøy for naturbaserte løsninger II

1 • Detect NBS Areas

2 • Identify Soil Conditions

3 • Apply Construction Conditions

4 • Select Possible NBS Solutions

5 • Determine Possible Impact Reduction

6 • Give Decision Support for NBS



Beslutningsstøtteverktøy for naturbaserte løsninger III

Aktuelle områder for infiltrasjon:
- Ubrukt areal
- Helning < 10 %

Gode områder for infiltrasjon:
- Areal må være ved og 

lavere enn vannvei



Beslutningsstøtteverktøy for naturbaserte løsninger IV
Feltundersøkelser:
- Infiltrasjonspotensial (Ksat-verdier)
- Karakterisering av jordsmonn



Foto: Per Møller-Pedersen

Pilotprosjekt



Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis

Pilotprosjekt



Pilotprosjekt



Frost i grunne overvannsystemer

Foto: Asbjørn Rafdal

Masteroppgave våren 2019

Ønsker kontakt med personer som har erfaring med
grunne overvannssystemer og frost
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