


Grønne tak
Grønn infrastruktur i byer

Bergen, Framtidens byer 19.10.2011

Oslo kommune
Bymiljøetaten

David Brasfield
seniorkonsulent
Oslo kommune Bymiljøetaten



Observation:
Roofs want to be green













Foto: www.livingroofs.org









Oslo! The blue, the green and the city in between

















Definisjon av ”grønn infrastruktur”:

“an interconnected network of natural areas 
and other open spaces that conserves 
natural ecosystem values and functions, 
sustains clean air and water, and provides a 
wide array of benefits to people and wildlife.”

Green Infrastructure, Benedict & McMahon,
Island Press, 2006







”systems and practices that use or
mimic natural processes to infiltrate, 
evapotranspirate or reuse stormwater 
or runoff on the site where it is 
generated”

(et alternativ eller supplement til teknisk 
infrastruktur)

Definisjon av grønn infrastruktur 
(innsnevret):



US Environmental 
Protection Agency





En rekke ulike fordeler
- taktikk ift. problemet med uklarhet om 
hvilken offentlig instans ”eier” temaet
• ”Green Infrastructure Statement of Intent” –

undertegnet av nasjonale instanser
• ”Stakeholder Statement of Support for Green 

Infrastructure” – undertegnet av kommuner, 
bransjeorganisasjoner, næringsaktører og andre som 
støtter intensjonen

• et mal som kan brukes i Norge??

Fordregning, biomangfold, støy, luftkvalitet, arealeffektivitet, 
”heat island” effekt, lysregulering (grønne vegger), termisk/uv nedbrytting







”New research shows striking differences in the ability 
of different types of green roofs to retain water”



Retningslinjer (utgitt av Tysk Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau – FLL. www.f-l-l.de/ )

• Definerer intensive, semi intensive & extensive
• Rot barrierer – typer, godkjenningskrav
• Dreneringslag – avrenningshastighet, vannlagring 

osv.
• Vekstmedium – porøsitet, vekt, kornstørrelse, 

vannopptak, kjemisk innhold, næringskapasitet, pH
• Spesifisering av vegetation
• Såing, dyrking & vedlikehold. Sedumtepper & 

torglegging. Ettermonteringskrav.
• Vindlaster – hindring av erosjon fra vinden
• Uavhengige testingkriterier





Apendix 1
Policy i et utvalg av byer
• Basel, Beijing, Berlin, Chicago, Cologne, Linz, 

Münster, Portland (Oregon), Seattle, Tokyo, Toronto, 
Vancouver

I tillegg har vi:
• København 2010
• Oslo 2013?





”München har benyttet ordningen siden ca 1970 og 
har gjennomgående gode erfaringer, bl.a. med at 
tette flater tilbakeføres til grønne. Kommunen har 
også utviklet et lett forståelig og enkelt håndterbart 
system for å beregne eiendommens ”produserte” 
overvannsmengder.”
Kilde: Stavanger kommune sak 108/11 – Lokal håndtering av overvann og 

splitting av avløpsgebyr

Stavanger kommune gebyrsplitt

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med å få 
endret gebyrregelverket slik at det kan splittes 
mellom spillvanns – og overvannsgebyr.



Hva har vi gjort i 
Oslo?



Hovedprinsipp i veilederen:
Tilførselen av overvann til det offentlige 
avløpsnettet skal minimaliseres.

Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om 
lokalt, dvs. gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient, eller på annen måte utnyttet som 
ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp 
opprettholdes og naturens selvrensingsevne 
utnyttes.



Hjemmel:
I følge vannressursloven § 7 andre ledd skal "utbygging og 
annen grunnutnytting fortrinnsvis skje slik at nebør fortsatt 
kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen."

I plan- og bygningsloven § 27-2 Avløp, femte ledd heter det 
at "Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning 
av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ve 
vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk."

I TEK 10 § 15-10 heter det at "bortledning av overvann og 
drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 
eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet." ... 
"Overvann, herunder drensvann, skal i størst mulig grad 
infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt for å sikre 
vannbalansen i området og unngå overbelastning av 
avløpsanleggene."



”Rusken 
generalen” har 
våknet til en 
ny løsning



Oslos Byøkologisk program
Miljøpolitikk

Pkt. 1.5 Oslo skal tilpasse seg klimaendringene
Pkt. 1.5.1 Utarbeide kommunal klimatilpasningsstrategi 

som omfatter:
… - Etablere flere grønne områder og grønne tak





Modellering av byens hydrologi
Status:
• 222 000 borepunkter med data om løsmasser og 

berggrunn, men foreløpig ikke overført til kartdatabase
• Modell av rørsystemet for avløp og overvann





Modellering av byens hydrologi
• 222 000 borepunkter med data om løsmasser og 

berggrunn, men foreløpig ikke overført til kartdatabase
• Modell av rørsystemet
• Programvarene for hydrologimodellering finnes



Kilde: UNESCO Advanced Simulation and Modeling 
for Urban Groundwater Management

http://books.google.com/books?id=JlND8dATljMC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=UGROW
+hydrology&source=bl&ots=gCWazn14SM&sig=wPA3ty6q6PHjDwQUB61yGSw1X
AY&hl=en&ei=_UqdTvoEy46zBvKfrZIJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=UGROW%20hydrology&f=true



Modellering av byens hydrologi – hva har vi 
i Oslo og hva kunne vi gjøre?
• 222 000 borepunkter med data om løsmasser og berggrunn, men 

foreløpig ikke overført til kartdatabase
• Modell av rørsystemet
• Programvarene for hydrologimodellering finnes
• Modellen brukes som utgangspunkt for en geografisk differensiert 

overvannsstrategi med ulike lokale krav til utbyggere
• Forankres ved bruk av hensynssone?
• Spesielt der hvor grunnforholdene gir lite mulighet for lokal infiltrering 

bør det stimuleres til grønne tak



kommunal 
policy

volummarkedet

Framtidens byer



Konklusjoner – hvordan skal vi få mange flere 
grønne tak i norske byer?
...(og konkrete resultater for Framtidens byer?)
• Kunnskap
• Bedre modellering og simulering
• Økonomiske insentiver
• Regulatoriske virkemidler
• Samarbeid mellom ulike offentlige instanser




