Fotografie: Industrie (Ikea)

NEN 6702 niet toereikend

UV-systeem onveilig
als noodoverlaat?
Twee jaar geleden trok op 24 augustus om ongeveer zeven uur een stortbui over
Amsterdam Zuidoost. In korte tijd viel 68 mm water. De riolering kon deze hoeveelheid water niet aan en de straten stroomden over. De hemelwaterafvoeren liepen
daardoor vol en functioneerden niet meer. De noodoverlaten begonnen te functioneren. Deels met een signaalfunctie. Voor het dak van Ikea Amsterdam was de wateroverlast niet te dragen en een gedeelte bezweek.

Techniek
Tekst: drs. E.G. Rooijakkers
HAlmos, adviseurs

D

oor een samenloop van omstandigheden is het dak van
Ikea bezweken door water-
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overlast. Een directe schuldige valt
niet aan te wijzen. Meerdere partijen
zijn erbij betrokken en de verantwoordelijkheden zijn dus over diverse
partijen verdeeld. Als dan al een oorzaak moet worden aangegeven dan is
de onduidelijkheid en de communicatie tussen deze partijen de beste kandidaat, direct gevolgd door de regelgeving die over diverse ontwerpricht-

lijnen en disciplines is verdeeld.
Naar aanleiding van het bezwijken
van het Ikea-dak heeft Ikea Beheer
aan Halmos Adviseurs opdracht gegeven de daken van alle vestigingen
nauwkeurig te onderzoeken op de
benodigde hemelwaterafvoeren en
noodoverlaatsystemen. Hierbij is ook
in overleg met de constructeur de
constructiesterkte nagegaan. De be-

vindingen waren dusdanig dat Ikea
besloot de meeste daken te voorzien
van een nieuw of aangepast noodoverlaatsysteem.

Miscommunicatie
Bij het onderzoek is gebleken dat normale maattoleranties in de bouw en
miscommunicatie kunnen resulteren
in een onveilig dak. De garanties die
door fabrikanten worden gegeven,
doen hier niets aan af. De gevoeligheid van UV-systemen voor hoogtetoleranties speelt hierbij een belangrijke
rol en deze worden niet door de fabrikant getoetst. De gevoeligheid voor
hoogtetoleranties is voor verscheidene daken in Nederland van toepassing. En het bezwijken van daken
door waterbelasting blijkt in Nederland regelmatig voor te komen, wat
mogelijk zou kunnen worden voorkomen door een goed ontworpen en uitgevoerd noodoverlaatsysteem.
Voor noodoverlaten worden spuwers,
traditionele afvoer (beluchte systemen) en UV-systemen (met het hoogte
verschil dak/maaiveld als ‘pomp’),
toegepast. De voorzieningen voor een
noodsysteem worden verhoogd aangebracht ten opzichte van de primaire
hemelwaterafvoerinstallatie, zodat ze
alleen worden aangesproken als de
regenintensiteit de afvoercapaciteit
van dit primaire systeem overschrijdt
of als het primaire systeem niet functioneert. Uitgaande van één afvoertrechter kan dit als volgt schematisch
worden weergegeven (figuur 1).
De opstandhoogte wordt zo gekozen
dat de noodoverlaten niet worden
aangesproken bij normale regenval
en een goed functionerend primair
hemelwaterafvoersysteem. De drijfhoogte is de hoogte boven de trechter, waarop die zijn ontwerpafvoercapaciteit haalt. De drijfhoogte is gerelateerd aan de afvoercapaciteit van de
afvoertrechter. Hoe groter de afvoercapaciteit hoe hoger de drijfhoogte
wordt. Deze twee grootheden leggen
de ontwerphoogte van het hemelwater op het dak vast van één afvoertrechter. Voor traditionele beluchte
systemen en spuwers is dit ook de
hoogte van de waterlijn boven het
dak ter plaatse van de voorziening.
Voor UV-systemen is dit niet het geval. Een UV-systeem functioneert pas
op ontwerpcapaciteit als alle trechters hun drijfhoogte DH hebben bereikt. Als een trechter lucht aanzuigt
zal het volledige systeem niet goed
functioneren, omdat het uitgangspunt van volvulling niet wordt bereikt. Door deze maattoleranties
wordt dus het voordeel van een geringere drijfhoogte ten opzichte van
een belucht systeem (deels) tenietgedaan (figuur 2.).

1. Schematische weergave van een afvoertrechter.

Inmeten daken
Voor de daken van Ikea werd om de
hiervoor genoemde gevoeligheden
besloten de dakhoogte in te meten
en daarbij ook de installatiehoogte
van de afvoertrechters te meten. Een
voorbeeld van een dergelijke meting,
zoals die is uitgevoerd door Coenradie, is weergegeven in figuur 3.
Met deze meetgegevens is de hoogte

van het water op het dak bepaald,
waarbij is uitgegaan van de ontwerpgegevens van het noodoverlaatsysteem. Deze waterhoogten zijn
door de installateur W.A. Kemkens
overlegd aan de constructeurs om de
toegestane dakbelasting als gevolg
van wateraccumulatie vast te stellen.
Door maattoleranties, zoals die in de
bouw gebruikelijk zijn, bleek de

Protocol oplevering
1. Inleiding
Het protocol is opgesteld om de procedure en verantwoordelijkheid vast te leggen
voor de oplevering van de constructieveiligheid en noodafvoeren van de Ikea-daken.
2. Doelstelling en verantwoordelijkheden
De doelstelling is te komen tot een veilig dak onder de extreme regenintensiteit van
540 l/s.ha. Deze veiligheid moet door de betrokken partijen worden gegarandeerd.
Als er restpunten zijn, waardoor de veiligheid en garanties, zoals hier gevraagd, niet
volledig kunnen worden afgegeven, dan moeten de betrokken partijen dit voorafgaand aan de oplevering te melden. Ook als dit verantwoordelijkheden zijn van derden, waardoor de eigen verplichtingen niet kunnen worden nagekomen.
De demarcatie van verantwoordelijkheden wordt als volgt gelegd:
- de constructeur zal de garantie afgeven dat de constructie is berekend op een hoeveelheid water op het dak of een deel daarvan, zoals aangegeven door de waterlijn op de revisietekeningen. Inclusief de gewichten van het vol gevulde systeem
en de leidingendoorvoeren die door het dak zijn gemaakt.
- de installateur van het noodoverlaatsysteem moet de garantie afgeven dat het
noodoverlaatsysteem, inclusief spuwers, is aangebracht volgens de eisen, met 540
l/s.ha en dat het systeem ervoor zorgt dat de waterlijn conform revisie onder ontwerp regenintensiteit niet wordt overschreden.
- Geberit garandeert de montage en werking van het systeem, zoals aangebracht.
3. Aanwezigen bij oplevering
Vertegenwoordiger van Ikea Beheer
Vertegenwoordiger van de Ikea-vestiging
Vertegenwoordiger van het ontwerp (W.A. Kemkens)
Montageleider van de uitvoering (W.A. Kemkens)
Vertegenwoordiger van de leverancier voor garantieverstrekking (Geberit)
Vertegenwoordiger van Halmos Adviseurs
De uitvoerende installateur zal in overleg met Halmos ervoor zorgen dat alle
hierboven genoemde vertegenwoordigers aanwezig zijn.
De constructeur wordt uitgenodigd, aanwezigheid bij oplevering wordt aan de
constructeur overgelaten.
4. Procedure en agenda oplevering
1. inleiding en startoverleg
2. presentatie revisietekeningen, berekeningen en ontwerp
3. visuele inspectie uitvoering en leidingwerk binnen
4. visuele inspectie uitvoering dak, trechters en noodoverlaten
5. visuele inspectie uitmondingen en gevels
6. test hoogte trechters en spuwers via metingen door de installateur
7. evaluatie eventuele restpunten en vaststellen acties met planning
8. afgeven garantie door installateur op waterlijn
9. afgeven garantie leverancier (Geberit) op montage en functionaliteit
10. acceptatie oplevering door Ikea Beheer
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2. Schematische weergave van een UV-systeem.
hoogte van het water op het dak de
ontwerpuitgangspunten te overschrijden. Ook bleken partijen afschot in
goten te hebben aangebracht zonder
dat hierover is gecommuniceerd. Bij
een UV-syteem resulteert afschot in
een niet functionerend systeem.
Het helder en begrijpelijk overdragen
van informatie tussen de installatietechnische partijen en constructeurs
bleek lastig. In het bijzonder doordat
de partijen zich op elkaars vakgebied
begaven met beperkte kennis van zaken. Bij de constructeur bestond de
indruk dat de hoogte van het water
op het dak door de individuele trechters werd bepaald. Maar, zoals reeds
is gezegd, is dit natuurlijk niet het
geval, met name voor UV-systemen.

Communicatie geregeld
Door het begrip waterlijn te introduceren kon de miscommunicatie worden weggenomen. Een centrale
grootheid, waarbij de scheiding van
de verantwoordelijkheden van de
partijen eenduidig kan worden vastgelegd. Zo ontwerpen de installatietechnische partijen het UV-systeem
op basis van de dakhoogten en afschotinformatie. Hieruit volgen één
of meer UV-systemen en een waterlijn
(één waterlijn per systeem), die wordt
vastgelegd door de drijfhoogte van
de hoogst gesitueerde trechter.
De constructeur toetst de constructie

aan de waterlijn op basis van de
meetgegevens van de dakhoogten
samen met de gewichten van het
met water gevulde UV-systeem, dat
aan het dak of constructie wordt opgehangen. Tevens zal hij de situering
van de dakdoorvoeren nagaan.
Uit de toetsing van de daksterkte
door de constructeur, gebruik makend van de inmeetgegevens en de
hieruit resulterende waterlijn, kan
blijken dat er (lokaal) te veel water
op het dak komt te staan. Veelal
wordt dit veroorzaakt door hoogteafwijkingen ten opzichte van de ontwerpgegevens. Het is een feit dat in
het ontwerp veelal geen rekening
wordt gehouden met het optreden
van dergelijke afwijkingen. Dat dergelijke afwijkingen optreden is een
gegeven en ze vallen meestal binnen
de toegestane maattoleranties van
de uitvoering.

Verschillende methoden
Bij een lokaal te hoge waterlijn zijn
aanpassingen noodzakelijk om de
waterlijn te verlagen. Dit kan door te
hoog gelegen grotere trechters door
verscheidene kleinere trechters te
vervangen. Kleinere trechters hebben
een geringere drijfhoogte, waardoor
met minder water op het dak al voorkomen wordt dat lucht wordt aangezogen. Ook is het mogelijk om de
opstandhoogte van de noodoverlaat-

3. Meetgegevens
hoogtes van het
dak in Eindhoven
(Bron Coenradie).
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trechters te verlagen. Het verlagen
van de opstand kan echter niet ongestraft, omdat het noodoverlaatsysteem anders al bij normale regenval in bedrijf komt. Dit zal overlast
geven, want het noodsysteem is niet
op de riolering aangesloten en bovendien zal het systeem vervuilen.
De minimum opstandhoogte van het
noodoverlaatsysteem wordt bepaald
door de waterlijn van het primaire
hemelwaterafvoersysteem (figuur 4).
Een derde methode is het afsluiten
van de te hoog gelegen trechters om
te voorkomen dat lucht wordt aangezogen. De ontbrekende afvoercapaciteit moet op lager gelegen dakdelen worden aangebracht. Als vierde
optie bestaat de mogelijkheid om
een dakdeel af te scheiden en een separaat noodoverlatensysteem aan te
brengen (figuur 5). Hierdoor kunnen
verschillende waterlijnen bestaan op
één dak. Voorkomen moet te worden
dat het water naar lager gelegen delen stroomt, zodat afscheidingsranden moeten worden aangebracht.
Ten slotte kan extra afschotisolatie
op te laag gelegen delen (kuilen)
worden aangebracht. Isolatiemateriaal
is veel lichter dan water –50 kg/m3
versus 1000 kg/m3– zodat diepe kuilen hiermee kunnen worden uitgevuld. Het systeem met aanpassingen
resulteert in een waterlijn die wederom ter toetsing aan de constructeur
wordt overlegd. Aan de hand van deze gegevens en de meetgegevens
van de dakhoogte kan hij vaststellen
hoeveel water op het dak kan komen
te staan. De aanpassingen kunnen
vervolgens worden uitgevoerd.
Voor Ikea zijn de systemen aangepast door W.A. Kemkens, die tevens
het ontwerp van de aangepaste
systemen verzorgt. Na het uitvoeren
van de aanpassingen wordt de hoogte van de trechters gecontroleerd en
getoetst. De drijfhoogte boven de
hoogste trechter bepaald de waterlijn. Nagegaan wordt of deze waterlijn overeenkomt met de uitgangspunten. Het is aan te bevelen deze
gegevens samen met de standaardgarantie van de fabrikant aan de fa-

brikant/installateur te overleggen,
opdat een werkend (en veilig)
systeem kan worden gegarandeerd
met een bijbehorende waterlijn. De
constructeur zal garanderen dat deze
waterlijn niet resulteert in een te hoge dakbelasting door wateraccumulatie.

Aanbevelingen
UV-systemen als noodoverlaten zijn
gevoelig voor maattoleranties, doordat de hoogst gelegen trechter van
het systeem bepaalt hoeveel water
op het dak kan komen te staan.
Als deze maattoleranties niet worden
gecontroleerd na uitvoering, dan kan
een onveilige situatie ontstaan. Na
controle van de Ikea-daken bestaat
de indruk dat bij de meeste grote
platte daken met een UV-systeem als
noodoverlaten niet wordt voldaan
aan de ontwerpuitgangspunten. Meer
water dan verwacht kan zich in extreme situaties op het dak verzamelen, als het primaire hemelwaterafvoersysteem niet meer functioneert.
Bij het ontwerp van UV-systemen
moet rekening worden gehouden
met maattoleranties als die optreden in de uitvoering. Deze toleranties moeten worden vastgelegd in
het bestek. Bij UV-systemen moet de
hoogte van de trechters na uitvoering worden gecontroleerd via metingen. Tevens moet de hoogte van
het dak ten opzichte van de trechters te worden gecontroleerd.
Door het begrip waterlijn te introduceren bij het ontwerp van hemelwate-

4. De minimum opstandhoogte van het noodoverlatensysteem wordt bepaald door
de waterlijn van het primaire regenwaterafvoersysteem.

5. Het afscheiden van een dakdeel en het aanbrengen van een separaat noodoverlatensysteem.
rafvoer- en noodoverlaatsystemen is
er minder kans op miscommunicatie
tussen constructeur en installateur.
Verder zou de garantie op UV-systemen moeten worden uitgebreid naar
een gegarandeerde waterlijn, nadat
meetgegevens worden overlegd. Wellicht kunnen de fabrikanten dit in hun
inspectieprocedure betrekken. De waterlijn is dan gegarandeerd bij de algemeen gehanteerde veilige regenintensiteit van 540 l/(s·ha).
Dat UV-systemen voordelen kunnen
bieden als noodoverlaten, ondanks

de hiervoor gemaakte kanttekeningen, blijkt uit de beslissing van Ikea
UV-systemen te gebruiken om via
noodoverlaten een veilig dak te kunnen garanderen. De geringere leidingdiameters, geen beperkingen
met afschot en de grote afvoercapaciteit bieden duidelijke voordelen
voor Ikea.

Meer informatie:
• www.halmos.nl

Genormeerde ontwerp- en berekeningsmethode voor een
UV-noodoverlaatleidingsysteem ontbreekt
Naar aanleiding van de tv-uitzending van Nova op 12 juni
besteedden de media de afgelopen maand veel aandacht aan
het instorten van daken na hevige regenval. Aanleiding van de
tv-uitzending is een inventarisatie van gemeenten in opdracht
van het ministerie van Vrom. Daaruit blijkt dat ruim 6.300 platte
daken van gebouwen, waar veel mensen komen, bij zware
regen kunnen instorten en 775 daken zouden een acuut gevaar
vormen. Het risico wordt veroorzaakt door een verkeerde constructie of slechte noodafvoersystemen.
In zijn afstudeeronderzoek komt Tiejo Keppler, student aan de
TU Delft, in de maand mei van dit jaar tot de conclusie dat NEN
6702 voor de sterkteberekening van lichte platte daken niet
toereikend is. Keppler adviseert om capaciteit en stijghoogte
van noodafvoeren anders te gaan benaderen dan de huidige
‘brievenbus’-methode. De commissie ‘Technische grondslagen
voor bouwconstructies (TGB) - Belastingen en vervormingen’ van
het NEN heeft inmiddels een werkgroep ingesteld die met voorstellen moet komen voor wijzigingen in NEN 6702 ten aanzien
van het belastingsgeval regenwater.
Verder moet de werkgroep een NPR opstellen, waarin onder
andere aanwijzingen zijn opgenomen hoe aan de eisen ten aan-

zien van belasting door regenwater kan worden voldaan. Een
van de problemen, waar de werkgroep tegen aanloopt, is het
ontbreken van een genormeerde ontwerp- en berekeningsmethode voor een noodoverlaatleidingsysteem met zogenoemde
UV-trechters. De in NTR 3216 beschreven bepalingsmethode voor
de afvoercapaciteit van het UV-hemelwaterafvoersysteem mag
uitsluitend worden gebruikt als globale richtlijn voor het voorlopige ontwerp. In $ntr 3216 staat dat het definitieve ontwerp
moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de leverancier/fabrikant van het UV-systeem en moet zijn gedimensioneerd
volgens de door de leverancier/fabrikant gegeven instructies.
Ook wat in NTR 3216 is opgenomen is niet afdoende. Omdat een
genormeerde ontwerp- en berekeningsmethode voor een UVsysteem ontbreekt, zowel voor de noodafvoer als voor reguliere
afvoer van hemelwater, staat de mogelijkheid om dit systeem
toe te passen als noodafvoer onder druk. Voor de oplossing
van dit probleem voert de NEN/Isso-commissie ‘Binnenriolering
en waterkringlopen binnen de perceelgrens’ thans overleg met
de eerder genoemde NEN-werkgroep van de commissie
‘Technische grondslagen voor bouwconstructies’.
Will Scheffer
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