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Nå tilbyr SINTEF 
teknisk godkjenning av 
overvannsløsninger
Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på 
hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte 
fordrøyningsløsninger. 

Edvard Sivertsen og  
Stian Bruaset

Overvann har blitt et mer synlig 
problem de siste årene etter fle-
re tilfeller med omfattende skader 
etter kraftig nedbør. 

Overvannet må håndteres 
lokalt
Tradisjonelt har overvannet blitt 
ledet til nærmeste sluk og trans-
portert i rør under bakken til nær-
meste bekk/vann/renseanlegg, 
men denne infrastrukturen har 
begrenset kapasitet og utfordres 
av økende mengder overvann på 
grunn av klimaendringer. 

Nye løsninger som infiltrasjons-
løsninger og fordrøyningsløsninger 
bidrar til at overvannet i større grad 
enn før blir håndtert lokalt. Dette er 
en ønsket endring og vi vil se flere 
lokale løsninger i urbane områder 
i fremtiden.

Hvor mye vann kan løsningene 
håndtere?

En utfordring med mange av 
de lokale infiltrasjons- og fordrøy-
ningsløsningene er å vite nøyaktig 
hvor godt de håndterer overvan-
net, det vil si hvor mye vann som 
holdes kan tilbake og hvor lenge.  
Å kjenne ytelsen til en løsning er 
viktig for å kunne planlegge riktige 
tiltak for forventet mengde over-
vann på et gitt sted, og for å møte 
kommunens krav til maksimalt på-
slipp av overvann til avløpsnettet. 

For å overholde kravene kom-
mer man ikke utenom fordrøy-
ningsløsninger som lagrer over-
skuddsvannet og slipper det grad-
vis ned i avløpsnettet. 

SINTEF Teknisk Godkjenning
SINTEF tilbyr nå teknisk godkjen-
ning for å sikre at fordrøyningsløs-
ningene holder mål.

SINTEF Teknisk Godkjenning er 
en frivillig dokumentasjonsordning 
og angir at produktet er vurdert å 

være egnet i bruk, og inneholder 
dokumentasjon av alle relevante 
egenskaper for produktet, i tillegg 
til monteringsanvisning, bruks-
betingelser og informasjon om 
miljøegenskaper.

Produktegenskaper for 
prefabrikkerte fordrøyning-
sløsninger
Følgende produktegenskaper skal 
dokumenteres for prefabrikkerte 
fordrøyningsløsninger:
1. Redusert avrenning – angir 

hvor store vannmengder som 
kan holdes tilbake ved maksi-
mal belastning.  Mengden an-
gis i en tabell som funksjon av 
vannstrøm inn og ut. Redusert 
avrenning finnes ved beregning 
eller prøving.

2. Forsinket avrenning – angir 
hvor mye avrenningen forsin-
kes (målt i tid) ved å installere 

valgte løsning. Forsinket avren-
ning finnes ved beregning eller 
prøving.

3. Utlekking (vanntett materiale) 
– angir om noe av overvan-
net vil lekke ut til omkringlig-
gende masser. Dette vurderes 
med prøving eller med egnet 
dokumentasjon.

4. Dimensjonerende last – angir 
hvorvidt anlegget egner seg til 
å ligge under parkeringsplass, 
veg e.l. Dette vurderes et-
ter gjeldende standarder, ved 
beregning eller med egnet 
dokumentasjon.

I tillegg gjøres det en miljø-
vurdering av alle komponentene 
som inngår i produktet, en vur-
dering av nødvendig vedlikehold, 
og det settes krav til egenkontroll 
og kvalitetssikringssystem hos 
produsenten. 

Enklere for utbyggere og 
forvaltere
Produkter med SINTEF Teknisk 
godkjenning (TG) har dokumen-
terte egenskaper i henhold til gitte 
standarder. Produktet har blitt vur-
dert av en objektiv tredjepart, og 
det gjør valget enklere for utbyg-
gere og forvaltere. I tillegg til doku-
mentasjon for egenskaper, bruks-
område, drifts- og vedlikeholdsbe-
hov, vil TG inneholde informasjon 
om hvor mange komponenter av 
et produkt en utbygger må instal-
lere i et område basert på mengde 
avrenning, og basert på hvor lang 
tid det tar for overvannet å bli frak-
tet ut av nedbørsfeltet. I tillegg til å 
være dokumentasjon for produktet 
vil en TG derfor også fungere som 
en dimensjoneringsguide for hvert 
enkelt produkt.

Fordrøyningsmagasiner og overvannskasetter er viktige komponenter i lokal overvannshåndtering. Nå kan produk-
tene godkjennes av SINTEF.  Ill.: Byggforskserien


