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Planlegging av grønnstruktur i byer og 
tettsteder, begrunnelser 

 Mål om fortetting,  

 klimautfordringer og  

 fysisk aktivitet  

gjør en attraktiv og flerfunksjonell 

grønnstruktur viktig nå  

 Klimautfordringer en flere viktige 

begrunnelser for målrettet 

grønnstrukturplanlegging  

 Alle byer og tettsteder forvalter 

grønnstrukturen, det varierer hvordan:  

• Noen forvalter og videreutvikler den 

målrettet og helhetlig,  

• andre gjør det som enkeltområde-

forvaltning, osv.  

 



Planlegging etter pbl.  

Grønnstruktur ble i ny pbl 2008 et eget formål:   

• et viktig virkemiddel og  

• forutsetning om at grønnstrukturplanlegging skal være en 

integrert del av kommunedelplanarbeidet  

 Kommunene oppfordres til å forvalte og videreutvikle 

grønnstrukturen i byer og tettsteder målrettet gjennom 

arealplanlegging etter pbl.  

• som temaplan som skal innarbeides i kommuneplanens 

arealdel eller  

• som tematisk kommunedelplan 

 Anbefaler at planlegginga omfatter den blågrønne strukturen  

 



Innhold:  

 Innhold, 3 hovedtema:  

• Friluftsliv  

• Naturmangfold  

• Vann, luft, lokalklima  

 Gjennomganger:  

• Planformer etter pbl som 
virkemiddel   

• Formål, hensynssoner og 
bestemmelser, bruk vist ved 
planeksempler 

• Utbyggingsavtaler  

 Planeksempler:  

• Orkdal,  

• Oslo 

 Vedlegg:  

• Tegneregler for aktuelle formål  



Planlegging av grønnstruktur i byer og 
tettsteder, områder og SAMMENHENGER 

 Markerer  

• at naturen i byer og tettsteder er viktig for menneskers bruk og 
opplevelser, men  

• at det ofte også vil være viktige naturmangfoldverdier i b&t og 

• at grønnstrukturen vil være viktig for klimatilpassing .  

 Legger vekt på at ikke bare områder, men særlig SAMMENHENGER i 
grønnstrukturen er viktig både:  

• for friluftsliv og fysisk aktivitet  

• for dyre- og planteliv og  

• i vannsystemene  

 Nyttig også i turistdestinasjoner og områder med fritidsbebyggelse 
der naturopplevelser og fysisk aktivitet er viktig.  



Temaer  

Under friluftsliv:  

 Fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturminner  

 Universell utforming  

 Belysning 

 Landskapsanalyser  

 Hvor bredt bør turdraget 

være? – eksempler Oslo og 

Trondheim  

 Stille områder og støy  

 

Under naturmangfold:  

 Naturmangfoldloven  

 Å regulere til naturvern-
område etter pbl.  

 Planter vi ikke bør bruke  

 Naturlig revegetering  

Under vannhusholdning, 
luftmiljø og lokalklima:  

 Vannforvaltning 

 Lokalklima  

 Lokal luftkvalitet  

 

 

 



Planlegging og pbl som verktøy  

 Fra utredning til plan:  

• kartlegging og  

• analyse  

 

• av situasjon, muligheter og 
behov  

 Bruk av planform – 

• temaplan for innarbeidelse i 
kpa  

• eller tematisk k.delplan 

 Gjennomgang av aktuelle formål 
og hensynssoner etter pbl, i 

• kommuneplan, men også 

• reguleringsplan   

 

 

 Fra plan til gjennomføring - 
hvordan følge opp ved : 

• handlingsplaner,  

• budsjetter- og  

• gjennomføringsplaner 

• utførelse av tiltak  

 Særlig gjennomgang av 
utbyggingsavtaler  

 Planeksempler fra  

• Oslo  

• Orkdal  

 

 



Planverktøyets muligheter 



Planverktøyets muligheter 



Tema: vannforvaltning  

 Ett av 14 tema: Grønnstruktur og 

vannforvaltning 

• gjennomgå BEHOV som grønnstrukturen 

kan bidra til å ivareta 

• kartlegge grønnstrukturens MULIGHETER 

ift. kanalisering og fordrøyning av vann - 

aktuelle tiltak  

• AVVEIE MOT HVERANDRE grønnstrukturens 

ulike funksjoner  

 Håndtering av vann ett av «de mange gode 

formål».  

 Et viktig tema ved 

grønnstrukturplanlegging, men veilederen 

er ikke noen klimatilpassingsveileder  

 Miljødirektoratet ivaretar veiledning om 

klimatilpassing på andre måter.  







Vannforvaltning, tiltak   
 

  



Hvor bred må grønnstrukturen være? 



Hvor bred må grønnstrukturen være? 





   







   



 



  



 










