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Presenter
Presentation Notes
Det vil bygges mye grønne tak der ute. Du kan nesten ikke finne en moderne arkitekttegning uten grønne tak på seg. Satt litt på spissen er det uinteressant for meg hvorfor de blir bygd, det viktigste er AT det skjer. Vi må vite hvordan de skal bygges, ellers kan dette bli fryktelig dyrt. 



Forskningsfelt Høvringen



Forskningsspørsmål

• Grønne tak i kaldt klima – hva forskes det på?
• Hvilke utfordringer fokuseres det på?
• Hvor er kunnskapshullene?



Grønne/blågrønne tak



«Scoping study»

• Bestem søkeord
• Vurder funn utfra 

fastsatte kriterier
• Velg relevante artikler
• Citation chaining
• Hør med fagfolk om du 

har glemt noe



* = søkestreng modifisert utfra søkemotorens syntaks





Om funnene

• 180 søk
• 0-15 000 treff
• 102 artikler videre
• + noen artikler for 

kontekst (primært ref. til 
søkemetodikk)



Når stammer funnene fra?

Hvorfor så få i 2009? Ingen anelse
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Kategorier
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Modenhet – hvor nært er 
forskningen reell driftssituasjon?

Vi forsker slik… …og bygger slik



Modenhet - kategorier

0.    Artikkelen tar ikke for seg noen spesifikk takkonstruksjon
1. Kun simulert takkonstruksjon
2. Eksperimenter på komponenter, uten at de inngår i en 

takkonstruksjon («planter i bøtte»)
3. Frittstående testfelt, men ikke på tak («blomsterkasse i lab»)
4. Testfelt på bygningstak, men adskilt fra takkonstruksjonen 

(«blomsterkasse på tak»)
5. Testfelt på bygningstak, bygget kun for forskning (Høvringen)
6. Testfelt på bygningstak, fortsatt i bruk etter at forskningen er over
7. Reelt bygningstak, undersøkt rett etter oppføring
8. Reelt bygningstak, undersøkt mer enn 2 år etter oppføring
9. Reelt bygningstak, undersøkt ved slutten av levetid



Modenhet – antall artikler

Kat. 0 dominerer, da mye forskning går på estetikk, regelverk, økonomi, og 
politikken rundt grønne tak
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Modenhet -
andel

• Kategori 0 utgjorde 
cirka halvparten av alle 
artikler

• Ingen så på kategori 9
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Kategorier + 
modenhet
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Hydrologi

• Selv tynne tak har 
gode hydrologiske 
egenskaper

• Mest fokus på 
fordampning

• Større tykkelse = 
høyere kapasitet?

• Men hva skjer fra 
sluket og ned?



Energibalanse
• Mest aktuelt for kjøling 

i varme klima
• Gunstig i Norge om 

sommeren – men hva 
med om høsten og 
våren?



Isolering

Veldig vanskelig å 
fastslå U-verdi



Vinter

• Snø – den store 
utjevneren

• Med mye snø på godt 
isolert tak har det ikke 
så mye å si om det 
ligger noen cm grønt 
tak imellom

• => Neglisjerbar 
isolasjonsvirkning



Miljø

• Grønne tak fungerer litt som 
luftfilter

• Men hvor blir de filtrerte 
partiklene av?



Hva forskes det ikke på?

Presenter
Presentation Notes
Ting det ikke forskes på:� - Byggeprosess - Durability - Gamle grønne tak (eldre enn to år!) - Risiko.



Spørsmål?
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