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HVA ER BLÅGRØNN FAKTOR? 
 

• Planleggingsverktøy som ivaretar ”blågrønne” løsninger. 

 

 

• Utviklet i Berlin og hentet til Malmøs boligutstilling. 

 

 

• Uttrykker forholdet mellom den økologisk effektive overflaten og     

  tomtens totale areal. 

 

 

• Utbygger må kompensere for tomtens bebygde og harde overflater med    

  blågrønne overflater. 

 

 



BGF kan bidra til: 

• Dempe effekten av klimaforandring 

• Sikre estetiske og økologiske kvaliteter 

• Bidra til bærekraftig overvannshåndtering 

• Skape og forbedre miljøet for dyr og vegetasjon 

• Bevare og utvikle jordens kvalitet 

• Sikre og forbedre mikroklima og luftkvalitet 

• Forbedre utemiljøet 

 

Modellen er fleksibel i det den legger til rette for 

valgmuligheter for eier innenfor det gitte BGFkravet. 



• Hvordan sikrer vi best en mangfoldig, funksjonell og 
arkitektonisk sammenhengende blågrønnstruktur i 
byggesonen?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hvordan evt. benytte kommuneplanens arealdel med generelle 
styringskart og bestemmelser (basis-verktøy)? 

 

 

• Hva er evt. andre alternativ? 

 

 



Mulige strategier for kommuneplanen 

 
Strategi 1: Bestemmelser med minimumskrav til mengde og kvalitet. 

  
For eksempel krav om: 

•  Overvannshåndtering inkl. permeable flater 

•  Utearealskvaliteter bruk 

•  Utearealskvaliteter estetikk og arkitektur 

•  Vegetasjonskvalitet og kvantitet/størrelse 

•  Estetisk og arkitektonisk kvalitet/opplevelse 

 

Jf. også Småhusplanen, Nordstrandskråningen, Filipstad områdeplan og 

kvalitetsprogram og detalj- og områdeplaner forøvrig. 

 

 

Strategi 2: Innføring av krav til blågrønn faktor i alle byggesaker. I 

henhold til for eksempel den til enhver tid gjeldende norm for BGF. 

 

Strategi 3: Både og? 

 



Hvordan innpasse blågrønn faktor i kommuneplanen? 

 

Blågrønn faktor kan justeres og tilpasses stedlige forhold og arealplaner! 

 

Aktuelle tilpasninger: 

• Definere nivå  (hva skal med i bestemmelser (krav til reg.eller bygg) og hva   

  skal med i retningslinjer/norm ?) Hvordan komplementerer den best 

  bestemmelser/kart? 

• Avgrense virkeområdet 

• Definere hele tomten med bygningsanlegg som beregningsgrunnlag  

• Faktoren kan differensieres for de forskjellige områdene 

 - kotehøyder  

 - bygningsstruktur 

 - tetthet 

 - formål 

 - størrelse på enhet  

 - klimatiske forhold  

 

Andre aktuelle justeringer?     …………….. 

 

 



 

Forskjellige krav for forskjellige områder. For eksempel: 

 

Åpen by:             min. 0,7 

Tett by/knutepkt. min 0,6 

Gater og plasser:min 0,3   
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VAV 

 

BGF og vann 

Fra vann i rør til 

vann i terreng 



Byøkologisk program er Oslos 
miljøpolitikk: 

 

 - Vi skal håndtere overvann lokalt slik at 
vannets naturlige kretsløp opprettholdes og 
naturens selvrensingsevne utnyttes 

 

Da MÅ grønnstruktur til!!! 





Forslag til bruk av BGF i 

kommuneplanen 
• Blågrønn arealfaktor beregnes etter følgende formel:  

 

•    ∑ ( Areal pr. type vegetasjon/ dekke  * delfaktor)     

    Totalt areal  



Kan vi legge et grunnlag her…… 

• Bruke hverandres kompetanse 

• Gi stikkord til forslag og alternativ  

• Nivå 

• Forenkling 

• Vilje til implementering i egen 

kommuneplanlegging…………… 



Kan framtidens byer la vær å bruke blågrønn faktor ? 


