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Beskrivelse av pilotprosjektet Ovase.no 
 
 
 
1. Målsetningen med pilotprosjektet1   
Pilotprosjektet Ovase.no vil videreutvikle og ferdigstille Ovase.no til et nasjonalt samlingspunkt for 
overvannskunnskap, i form av en web-basert kunnskapsportal for overvannshåndtering. Ovase.no 
startet som et studentinitiativ og foreligger ved pilotprosjektets start som en demo-versjon. Web-
portalen er tenkt å bestå av en fagwiki, en verktøykasse, en del som presenterer ulike prosjekter og en 
del som presenterer ulike aktører innenfor overvannshåndtering. Hovedmålsettingen med 
pilotprosjektet er tre-delt: 
 

1. Videreutvikle Ovase.no til å bli en samlende nasjonal web-portal for overvannshåndtering 
bestående av minst fire moduler; i) fagwiki, ii) prosjekter, iii) aktører og iv) verktøykasse.  
 

2. Web-portalen med innhold skal være et nasjonalt, ikke-kommersielt og fritt tilgjengelig 
(betalingsfritt) nettsted. 
 

3. Identifisere, fase inn og overføre eierskapet til en langsiktig eier som kan drive web-portalen 
også etter at Klima 2050 er avsluttet. 

 
Denne beskrivelsen gir en omforent forståelse av intensjonene med pilotprosjektet og prosjektets 
status i Klima 2050. Organisering og gjennomføring av Klima 2050 samt rettigheter og plikter mellom 
konsortiedeltakerne er regulert gjennom konsortieavtalen. 
 
2. Innovasjonspotensialet 
Ovase.no er en innovasjon i seg selv og det forventes at en beta-versjon kan lanseres høsten 2017. En 
nasjonal web-portal som kan presentere state-of-the-art innenfor overvannshåndtering, 
dokumenterte og velprøvde løsninger for overvannshåndtering i et norsk klima og relevante prosjekter 
er etterspurt i markedet. Web-portalen vil adressere ulike brukergrupper, alt fra privatpersoner til 
fagfolk i kommunene, byplanleggere, rådgivere, utbyggere, entreprenører, teknologileverandører og 
politikere, og vil kunne ha rollen som vegkart for best mulig bærekraftig overvannshåndtering. 
 
3. Forskningsspørsmål og forskerinnsatsen 
Arbeidet organiseres fra WP2, med innspill fra de øvrige arbeidspakkene.  For detaljer henvises det til 
den detaljerte prosjektbeskrivelsen og den til enhver tid gjeldende arbeidsplan. 
  

                                                             
1 Om pilotprosjekter i Klima 2050 og generelle retningslinjer for etablering, se Time, B (Ed.) SFI Klima 2050 | 
Pilotprosjekter - Retningslinjer for etablering. Klima 2050 Note 17. Trondheim, 2016. 
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4.Deltakernes roller 
Forskningspartnerne i Klima 2050 har ansvar for utviklingen knyttet til web-portalen, mens alle 
partnere i Klima 2050 vil kunne bidra i videreutviklingen gjennom dedikerte temasamlinger og 
uttesting av beta-versjon og senere oppgraderte versjoner. 
 
Pilotprosjektets rådgivningsgruppe setter ned en prosjektgruppe med prosjektleder. 
Rådgivningsgruppa og prosjektgruppa vil ha rådgivningsmøter kvartalsvis. Det vil gjennomføres 
årsmøter med pilotprosjekteier.  
 
5. Eksternt samarbeid 
For å oppnå Ovase.nos formål om å være Norges samlingspunkt for overvannskunnskap av god 
kvalitet, er det essensielt å samarbeide med FoUI-prosjekter og bransjeaktører som har bidrag til 
innhold. Det vil tilrettelegges for at FoUI-prosjekter, bransjeaktører og andre som vil skal kunne levere 
innhold til Ovase.no, så lenge det fremmer formålet om å samle kunnskap om overvann av god kvalitet.     
 
6. Finansielle implikasjoner og avtaler 
Arbeidet med Ovase.no finansieres over Klima 2050s forskningsbudsjetter til SINTEF og NTNU, primært 
innenfor arbeidsoppgavene i arbeidspakke 2.  
 
I tillegg er det lansert ulike alternativer for å skaffe ytterligere finansiering. Bl.a. kan det søkes om Norsk 
Vann-prosjekt (søknad må sendes om høsten, med eventuell start året etter), mens en annen mulighet 
er å etablere en Norsk Vann-trainee (krever at 3 partnere fra Klima 2050-konsortiet garanterer hver 
for seg for 6 måneder lønn). 
 
7. Spesielle publiseringsønsker 
Klima 2050 ønsker at Ovase.no skal bli den foretrukne informasjonskanal for overvannshåndtering for 
et bredt publikum og ønsker således at arbeidet med Ovase.no publiseres så bredt som mulig og i 
henhold til Klima 2050s Kommunikasjonsplan. 
 
8. Varighet 
Utviklingsarbeidet med Ovase.no er påtenkt å pågå i hele Klima 2050 sin levetid med mindre en 
langsiktig eier ønsker overtakelse på et tidligere tidspunkt. Den foretrukne langsiktige eier er Norsk 
Vann. Hvis det ikke lykkes å få på plass en langsiktig eier før Klima 2050 avsluttes, føres eierskapet til 
Ovase.no tilbake til de opprinnelige oppfinnerne iht. avtale om overdragelse av eierrettighetene. 
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