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Den  blågrønne kjede 

Grønne tak 

Takhager 

Kjellertak 

Små kanaler 

Regnbed 

Større bekker 

Større dammer 

Små dammer 

Renere og ”dosert” 

vann til resipienten: 

Elver/Sjø som 

bidrar til å 

forebygge flom 

Grønne vegger 



Definisjon av  

 blågrønn infrastruktur 

Blågrønn infrastruktur er et nettverk av naturlige og 

semi-naturlige områder med deres komponenter og 

funksjoner i rurale og urbane omgivelser. Det kan 

være landlige områder, ferskvann, kyst- og 

havområder som til sammen forbedrer økosystems 

helse og robusthet, og bidrar til bevaring av biologisk 

mangfold. Det er nyttig for befolkningen gjennom 

vedlikehold og forbedring av økosystemtjenester.  

 



Hovedfunksjoner av en veletablert 

blågrønn infrastruktur 

• Beskytter økosystemenes tilstand og 

biologisk mangfold 

• Forbedrer økosystemenes funksjon og 

fremmer økosystemtjenester 

• Fremmer samfunnsmessig velvære og helse 

• Understøtter utvikling av en grønn økonomi 

og bærekraftig areal- og vannforvaltning 



Flerfuksjonalitet av blågrønn infrastruktur 

Riktig design og 

forvalting av den 

blå-grønne 

infrastrukturen 

Kan holde på 

regnvannet: 

Forebygge flom 

Kan medvirke til å 

forbedre helse og 

øke trivsel i byene 

Kan senke 

temperaturen 

i byene 

Kan påvirke 

CO2-balansen 

positivt 

Kan medvirke 

til å rense 

luften 

Kan medvirke 

til å dempe 

byens støy 

Kan virke 

isolerende 

på bygninger 

om vinteren 

Kan virke 

nedkjølende 

på bygninger 

om sommeren 

Kan skape 

biodiversitet 

Kan ha en 

høy ”naturlig 

estetisk verdi” 

Kan være med på å heve 

kvaliteten, omdømmet og 

prisen på områder/boliger 

Kan fremme 

økotjenester: 

Matproduksjon 

Kan forbedre 

vannkvalitet  

Kan beskytte 

materialer i 

bygninger 

Kan skape 

nye 

økosystemer 



Blågrønn infrastruktur i 

strategiske styringsdokumenter 

• I Bærum vedtok formannskapet forrige 

onsdag (12.06.13) følgende strategi i 

samfunnsdelen av ny KP: «Vi skal sikre 

friområdene og utvikle en sammenhengende, 

allment tilgjengelig blågrønn struktur i 

strandsonen og i byggesonen mellom marka 

og fjorden». 



Den mest fornuftig vei å gå for framtidens byer 

er å fortsette mot en helhetlig og effektiv 

håndtering av BG-infrastrukturen…  



Takk for deres oppmerksomhet ! 

Utredningen legger til grunn at en 

bra strategi for den blågrønne 

infrastrukturen bidrar til å forvalte 

naturen når man skal løse 

utfordringer som kommer med 

klimaendringer. 


