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Bakgrunn  

 

Norconsult har gjennomført et prosjekt «Positive og negative særtrekk knyttet til framtidig 

overvannshåndtering» for Tromsø kommune VA. Forslag til hovedmålsetning for Tromsø by var:  

• Møte klimautfordringene og minimerer skader og ulemper på mennesker, bygninger, eiendom 

og infrastruktur. 

• Ivareta miljøet og sikrer god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomstene 

• Bruke overvann som ressurs i bylandskapet. 

 

For å nå disse målsetningene anbefales at kommunen benytter seg av LOD/BGF løsninger. LOD 

løsninger står for Lokal Overvanns Disponering og er en samlebetegnelse for en rekke ulike løsninger 

for håndtering av overvann. BGF står for Blå Grønn Faktor og er et relativt nytt begrep i Norge.  

Hensikten med dette prosjektet er å gjennomføre en gjennomgang av erfaringer med BGF, beskrive 

status til dagens forskning på området slik at dette kan benyttes for utarbeidelse av forslag til 

«tekniske BGF faktorer for Tromsø kommune».  

For at bruk av BGF faktor som metode ved overvannshåndtering skal kunne benyttes i Tromsø bør 

man vurdere å tilpasse faktorer og metodikk til Tromsø med tanke på klima og andre særegne forhold. 

Hva man ønsker å oppnå og hvordan man vil styre overvannsforvaltningen i kommunen er også 

faktorer for utforming av BGF for Tromsø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5172490

 

Oppdragsgiver: Tromsø kommune VA 

Oppdragsnr.: 5172490   Dokumentnr.: 1   Versjon: 02 

 

  

4 
 

1 Kort om BGF  

Følgende tekst er et utdrag fra sluttrapport ««Positive og negative særtrekk knyttet til framtidig 

overvannshåndtering» 

Hva er blågrønn faktor? Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy som skal bidra til å gi grøntområder og 

uterom høyere status i planprosesser. Formålet er å motivere utbygger til å ivareta og øke innslaget 

av forskjellige blågrønne kvaliteter i uterom, slik som åpen overvannshåndtering og bevaring/planting 

av trær. Dette gjelder spesielt i områder som ellers har få krav til grønn kvalitet. 

BGF tar utgangspunkt i den tyske modellen for hvordan man kan beregne grønne kvaliteter 

(Biotopflächenfaktor), samt hvordan denne er implementert i Sverige (Grönytefaktor fra Malmö og 

Green area factor i Stocholm). 

Blågrønn faktor skal fungere som et tillegg til regulering og juridisk vern av blågrønn struktur. 

Verktøyet er egnet til å bruke i planlegging av landskaps- og byromsprosjekter, hvor man i dag har få 

andre krav til blågrønn kvalitet. BGF skal bidra til å sikre forutsigbarhet når det gjelder vannhåndtering, 

vegetasjon og biodiversitet i byggesaksprosjekter. Videre skal den sikre at overvanns- og 

vegetasjonskvaliteter ivaretas av utbygger på den enkelte tomt, gjennom kompensasjon for tap av 

grønne arealer og permeable flater (flater som gir mulighet for infiltrasjon). 

Blågrønn faktor bør brukes på byggesaksnivå. Årsaken til dette er at utregning av blågrønn faktor skal 

bygge på prosjektspesifikk kunnskap, som for eksempel hvordan man har benyttet naturens egne 

fordrøynings- og rensemuligheter, stedegne planter og tekniske løsninger. Det kan settes krav til en 

minimumsverdi for blågrønn faktor på kommuneplan- og reguleringsplannivå basert på erfaring fra 

andre områder, men selve grunnlaget for å beregne blågrønn faktor må alltid skje på byggesaksnivå. 

Per i dag er beregningen av blågrønn faktor oppsummert i «Blågrønn faktor Veileder byggesak, 

28.01.2014». Denne beskriver i detaljer hvordan et tiltak/områdes BGF faktor skal beregnes. Merk at 

denne veilederen er utarbeidet for Bærum og Oslo kommune og er ikke hjemlet i PBL eller TEK.   
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2 Revidering av byggesaksveileder BGF - Multiconsult1 

 

2.1 Intervjudelen av rapporten 

Rapportens første del omfatter intervjuer med de elleve byene i «klimatilpasningsnettverket». Dette 

nettverket inkluderte også Tromsø kommune v/ Torben Marthinus.  

Ingen kommuner har «fullt implementert» BGF men både Skien og Bærum kommune har fått det inn 

som en retningslinje i kommunens arealdel. Både Skien, Bærum, Stavanger, Kristiansand, Oslo og 

Bærum har testet bruk av BGF eller brukt det aktivt.  

Viktigste terskel for å ta verktøyet i bruk er knyttet til kapasitet og kompetans"e i kommunene og blant 

utbygger. En må være trygg på BGFs metodiske soliditet, og ikke minst sikre juridiske hjemler til å 

sette krav om BGF. 

Det blir av enkelte påpekt at VA-forhold ser ut til å bli vektlagt uforholdsmessig lite og at dette kan 

skyldes en «profesjonskamp mellom VA og landskapsarkitektur. Andre punkter som blir omtalt er;  

• For stort fokus på store trær. 

• Mer fokus på åpne flomveier. 

• Splitte det opp mellom en blå og en grønn veileder. 

• Elementer som scorer høyt gir liten visuell synlighet. Grønne tak har for eksempel lite å si for 

det opplevde miljøet. 

• Vannspeil gis en stor verdi uavhengig av om vannet fordrøyes eller infiltreres 

Tromsø kommune svarer i intervjuet at verktøyet er lite relevant for Tromsøs klimatiske situasjon. Her 

faller det nesten aldri mer enn 30-40 mm nedbør i døgnet, det finnes lite trær, grunnen er stort sett 

maksimalt 10-15 cm dyp før man kommer til fjell, og man har tele store deler av året. Da blir blant 

annet avrenning på frossen mark et svært viktig tema. 

Andre intervjuobjekter trekker fram hva som er særlig relevant for deres landsdel og nevner da 

stikkord som nedbørsmengde, jordbunn (leire, fjell), nærhet til elv som kan stige over breddene, dager 

med tele, fall mot sjø, nærhet til fjorden/havet, og naturlig drenering. 

Multiconsults kommentarer til intervjudelen er at mye av innspillene viser varierende kjennskap til 

hvilket saksnivå verktøyet er utviklet for. Mange trekker fram behovet for å forsterke temaet på 

overordnete plannivå, og det er lite fokus på byggesak som verktøyet er utviklet for. Manglende 

praktisk kjennskap til verktøyet gjør at mange svar blir lite relevante med tanke på vårt oppdrag som 

er å gjøre en teoretisk gjennomgang av verktøyet og vurdere behovet for forenkling. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Multiconsult: Revidering av byggesaksveileder Blå-grønn faktor. Rapport 29.01.2016 
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2.2 Kvalitativ vurdering av innholdet i veileder 

Dagens BGF er veldig detaljert med tanke på hvilke konkrete tiltak som gir poeng. Det er likevel 

relevant å diskutere hvorvidt det er gode tiltak som potensielt blir tilsidesatt eller oversett ved dagens 

BGF. 

Det diskuteres videre i rapporten en rekke momenter som i liten grad ivaretas av dagens veiledning: 

- Å gi adgang til blågrønne områder 

- Bidra til å knytte sammen eller forlenge grønne turdrag 

- Bevaring av naturlige biotoper og eksisterende naturområder 

- Etablere vandringskorridorer for dyreliv og planter 

- Erosjonssikrende tiltak som bevaring av vegetasjon langs vassdrag 

- Sikre naturlig grunnvannstand 

- Åpning av bekker og elver 

- Nedsenkede, grønne områder for infiltrasjon og fordrøyning (Swales) 

- Stedegen vegetasjon og fokus på store trær 

- Klimaforhold som vanskeliggjør infiltrasjon 

- Vekting mellom faktorene 

Videre diskuteres vektingen mellom faktorene i foreliggende veileder. Det oppsummeres med 

følgende: 

- I dagens veileder vektes kobling til eksisterende blågrønn struktur og større 

sammenhengende grøntarealer lavt.  

- Grønne tak, regnbed og naturlige bredder ved vannspeil får lite poeng.  

- Naturlig bredde langs vassdrag og bekkeåpning bør prioriteres tydeligere.  

- BGF har verdiskala som speiler et bylandskap i Sør-Norge. I værharde områder vil det for 

eksempel være aktuelt å endre teksten i matrisen slik at lavere vegetasjon, sammenhengende 

vegetasjonsområder og avrenningsmulighet/fordrøyning på frossen mark blir honorert. 

Videre presiseres det at veileder til byggesaksbehandling ikke er egnet til bruk i forbindelse med 

overordnete planer. Krav til blågrønn faktor må forankres på kommune- eller reguleringsplannivå. 

Reell vurdering av om et prosjekt oppfyller kravene til BGF kan ikke gjøres på et høyere plannivå enn 

byggesak. Erfaringer fra intervjurunden tilsier at dersom en skal stille krav om oppfyllelse av en 

blågrønn faktor i konkrete byggesaker må kravet inngå i en planbestemmelse, og ikke i en 

retningslinje. 

Kommuneplanens arealdel kan ha bestemmelser med en minimumsfaktor for blågrønn struktur som 

så fastsettes endelig i reguleringsplan. BGF er et redskap utviklet med tanke på planlegging og 

utbygging i byområder. Det vil ikke være aktuelt å stille krav om BGF i alle typer utbyggingsområder.  
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2.3 Oppsummering av Multiconsult rapport 

Følgende oppsummering er basert på Multiconsults eget resyme.  

Multiconsult har med bistand fra Miljødirektoratet laget en rapport på oppdrag fra Sandnes kommune, 

«Revidering av byggesaksveileder Blågrønn faktor, 29. jan 2016». Rapporten foretar en teoretisk 

gjennomgang av byggesaksveilederen Blågrønn faktor (BGF) og kartlegger brukererfaringer.   

De elleve byene som deltok i klimatilpasningsnettverket ble intervjuet. Resultatet viser at 

intervjuobjektene har varierende kjennskap til verktøyet og lite brukererfaringer. Årsaken er at BGF er 

et nytt verktøy som det er frivillig å benytte i byggesaksbehandling. Mange trakk fram behovet for å 

hjemle bruk av BGF i en overordnet plan, slik at kommunen kan pålegge utbyggere til å benytte BGF. 

Rapporten tar videre for seg kvalitative vurderinger av BGF ut i fra et faglig perspektiv. Der 

oppsummeres det at enkelte blågrønne kvaliteter kan være for lavt vektet eller mangler i matrisen. 

Spesielt nevnes gjennomgående blågrønne strukturer som ivaretar turdrag, naturlige biotoper og 

eksisterende natur. Dermed blir f.eks åpning av bekker, bevaring av eksisterende vegetasjon og 

tilgjengelighet for allmennheten, ikke vektlagt. 

For å hjemle bruk av BGF i byggesak må det vedtas en overordnet plan forankret i plan- og 

bygningsloven, fortrinnsvis i kommuneplanens arealdel. Det foreslås at kravet i overordnet plan gjelder 

minimumsfaktorer for BGF. Kravet vil videre bli konkretisert i reguleringsplanen og eventuelt behov for 

avvik fra kravet bør klarlegges på dette plannivået. Beregning av BGF kan først skje i forbindelse med 

byggesøknad. Utredning av BGF må være tiltakshavers ansvar. Kommunens saksbehandler skal kun 

vurdere og behandle søknaden. 

For å differensiere BGF med hensyn på landsdeler og utbyggingsområder bør faktorene tilpasses de 

lokale forholdene ved at kriterier og krav til BGF tilpasses til lokale klima- og terrengforhold. Det 

anbefales ikke å endre verdiene i matrisen, men tilpasse innholdet i kriteriene for å tilpasse seg de 

lokale forholdene. 

Vurdering av høy og lav score er diskuterbar, men det ses en begrunnet logikk i de prioriteringene 

som er gjort. Veilederen kunne hatt med eksempler på hvordan BGF kan skreddersys/tilpasses for 

den enkelte by og for ulike typeområder. 

BGF kan forenkles med å redusere antallet kriterier, men dette vil gå ut over det faglige innholdet. 

Rapporten er vedlagt et eksempel på en slik forenkling. 

Det oppsummeres med at BGF kan være et nyttig verktøy for utvikling av blågrønne strukturer i byer. 

Enkle tekstjusteringer i veilederen og regnearket vil gjøre det enklere å forstå at BGF kan gis en lokal 

tilpasning. 
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2.4 Multiconsult sin rapport og forhold til overvannshåndtering i Tromsø 

kommune 

Rapport er en nyttig gjennomgang av BGF veileder slik den foreligger i dag. Rapporten fokuserer på at 

BGF systemet er utviklet for byggesaksbehandling og påpeker en del momenter som kan forbedres. 

Det argumenteres også for at poengsetting ikke bør tukles for mye med, blant annet for å kunne 

sammenligne effekten i ulike byer. 

Det som gjennomgangen/rapporten i liten grad tar for seg er BGF verdier i forhold til betydning for 

overvann/VA. Ut fra et VA/overvanns perspektiv er den umiddelbare vurderingen av BGF 

poengsettingen at den i begrenset grad direkte ivaretar overvannshensyn. Det vil si at f.eks. «åpne 

vannspeil» eller trær som gir store utslag i BGF faktor ofte kan ha marginal betydning for 

overvannssituasjonen. Denne typen endringer eller problematikk er ikke vurdert spesielt i rapporten. 

Slik vi tolker rapportskriverne er dette utenfor hovedfokuset til BGF som verktøy, det vil si et verktøy 

for byggesaksbehandling.  

Denne rapporten har noen viktige innspill og momenter, men belyser i liten grad «problematikken» at 

BGF i begrenset grad kan benyttes som planleggingsverktøy for overvann.  

3 Utbredelse og adopsjon av BGF  

I 2017 ble det gjennomført en Bachleroppgave «Utbredelse og adopsjon av Blågrønn faktor» (Mariann 

Nes, Oslo kommune og Malin Trommer, Norconsult)». Oppgaven drøfter utbredelsen av BGF basert 

på egen spørreundersøkelse samt basert på resultatene fra Multiconsult undersøkelsen. Følgende er 

hoved oppsummeringen fra oppgaven;  

Kun 7 kommuner har tatt i bruk BGF og 4 kommuner vurderte å ta det i bruk. Kommunene som har 

tatt det i bruk opplever størst fordel med BGF ved overvannshåndtering. Samt at det anses som en 

stor fordel å ha et verktøy som BGF tidlig i planprosessen.  

Årsakene til at BGF utbredelsen er såpass begrenset skyldes ifølge oppgaven, følgende faktorer; 

- Dårlig kommunikasjon, brukerne kjenner ikke til hverandre 

- Relativ fordel er liten, sosiale og økologiske aspekter er vanskelig målbare 

- Ikke samsvar mellom BGF og utbyggers behov (men samsvar mellom BGF og samfunnet som 

helhet) 

- Testbarhet dårlig, først når prosjektet er ferdig kan man se, måle effekten. 

- Synlighet liten siden det foreløpig er få ferdigstilte prosjekter 

- Kompleksiteten stor. Usikkerhet rundt hvem brukeren er og hva som er bruksområdet 

Det fremkom behov for å tydeliggjøre formålet med BGF som f.eks at BGF ikke alene skal løse hele 

overvannsproblematikken, fokus på grønne kvaliteter og biodiversitet, og hvor i planleggingsfasen 

man vil BGF skal brukes.  

Økt bruk av BGF på ulike prosjekter er en forutsetning for at verktøyet skal kunne videreutvikles og 

optimaliseres. For videre arbeid med implementering og utbredelse foreslås forbildeprogrammer som 

kan vise ulike løsninger for overvannshåndteringen og bruk av BGF.     

Gjennom spørreundersøkelsene kom det inn mange synspunkter og meninger, mye av det samme 

som er referert i rapporten fra Multiconsult. Et moment som bør nevnes er at det også trekkes fram at 

selv om BGF er et planleggingsverktøy, kan BGF også benyttes som forsknings – eller 

kartleggingsverktøy.  

I forhold til vårt arbeid (Tromsø) er det mest interessante med denne utvidede spørreundersøkelsen at 

BGF i Norge fortsatt er i en sped begynnelse og i liten grad er samkjørt mellom de få som har benyttet 

systemet.  
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4 Bruk av grønne arealfaktorer i fysisk planlegging  

I 2013 ble det gjennomført en Masteroppgave ved UMB «Bruk av grønne arealfaktorer i planlegging» 

(Ingrid Stavset). Oppgaven var tildelt masterstipend fra Miljøverndepartementet. Arbeidet med grønne 

arealfaktorer ble også støttet av Framtidens byer. Hensikten med oppgaven var å belyse grønne 

arealfaktormetoders rolle i fysisk planlegging. Ti ulike grønne arealfaktormetoder beskrives og 

sammenliknes og en grønn arealfaktormetode prøves ut på caseområdet Wergeland i Bergen.  

Begrepet BGF blir ikke benyttet i oppgaven (kom først året etter). Det redegjøres i oppgaven for 

bakgrunnen for BGF slik den foreligger i Norge samt en gjennomgang av ulike varianter. Variasjonene 

er først og fremst knyttet til detaljeringsgrad og derav hvilke delfaktorer og faktorer som vektlegges 

og/eller er inkludert i vurderingene.   

På de neste to sidene finnes en oppkonsentrering av variantene med en beskrivelse av forskjellene.  

I oppgaven ble metoden GAF (forløper til BGF) valgt for å benyttes på et casestudie i forbindelse med 

områderegulering av området Wergeland i Bergen. Metoden ble bl.a valgt ut fra antatt best egnethet til 

casestudiets detaljnivå. 

Valgt metode ble så benyttet for å beregne arealfaktor til foreliggende illustrasjonsplan for området, 

samt å se hvordan denne faktoren forandret seg ved ulike tiltak (innenfor plan). En konklusjon var at 

BGF kunne bli svært lav selv om man holdt seg innenfor områdereguleringens bestemmelser, med 

andre ord, kan samme plan gi svært forskjellig grønn profil hvis man ikke setter krav om en faktor.  

Den oppsummerte konklusjonen i oppgaven var at grønne arealfaktormetoder ikke ivaretar alle 

funksjoner og verdier i grøntområder. Det konkluderes videre med at i hovedsak er det lokal 

håndtering av overvann som blir ivaretatt. Metodens informasjonsgrunnlag bør i større grad gi et 

realistisk inntrykk av hva som er fordelene med å bruke denne metoden. Bruk av grønne arealfaktorer 

kan bidra til å sette fokus på grønne tema, men det kan ikke erstatte god planlegging. I beskrivelsene 

av grønne arealfaktorer må det komme tydeligere frem hvilke grøntområdetema som metoden bidrar 

til, med utgangspunkt i metodens beregningsgrunnlag. Det er også viktig å understreke at denne 

typen metoder ikke kan erstatte god planlegging fordi den kun hindrer det verste, men ikke fremmer 

det beste. 

Hovedoppgaven påpeker flere av de samme svakhetene/utfordringene ved BGF som rapporten fra 

Multiconsult gjør. Det er også interessant at alle varianter av metoden beskrives å ivareta hensyn til 

LOD. Fokuset på metodenes svakhet er relatert til arealplanmessige forhold. Mye av disse svakhetene 

er de samme som det senere ble trukket fram i Multiconsultrapporten. 
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5 Foreløpig oppsummering av erfaringer  

Alle steder hvor grønn faktor har blitt benyttet har hatt hovedfokuset på grønne områder, biodiversitet 

og vann som landskapselement samt på BGF som bidragsyter for bedre bomiljø og mer grønt i 

planleggingen. 

Metoden, slik den foreligger i dag, gir åpenbart positive bidrag og oppfordrer til bruk av LOD. Den 

tekniske håndteringen og målsetningene er ikke diktert av dette.  

  

 

 

 

 

 

 

Oppsummert kan ikke BGF, slik den foreligger i dag, alene løse utfordringene med 

overvannshåndtering.  
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6 Status nasjonal og internasjonalt BGF/LOD cold climate 

(funksjonalitet i kulde) 

 

Artikler om emnet  

Gresskledde vannveger i Norsk klima (Master 2013, NTNU Tore Leland).  

Gresskledde vannveger fungerer i kaldt klima, men trenger noen tilpasninger. Det er nødvendig med 

en høyere infiltrasjonskapasitet enn det som anbefales i amerikanske manualer på grunn av lave 

temperaturer. Hvis tiltaket skal brukes som snødeponi må dette gjennomføres uten at vannføringen 

hindres. Det er ikke kommet fram til egne metoder for dimensjonering av vintersituasjoner, men er lagt 

opp til at man overdimensjonerer en sommersituasjon. Avrenningen fra små nedbørshendelser i 

gresskledde vannveger kan modelleres ved bruk av Mannings formel for vannføring og Green-Ampts 

likninger for infiltrasjon. Av 5 modellerte nedbørshendelser i en gresskledd vannveg i Luleå, hadde 4 

hendelser en sammenheng mellom modellert og observert vannføring som ga en R2-verdi bedre enn 

0,75. R2-verdien gir et mål på styrken av korrelasjonen, hvor 1 er en perfekt verdi. 

 

Helse, forurensing og grøntområder (pågående forskningsprosjekt) 

RHINESSA (Respiratory Health in Northern Europe, Spain and Australia) er en stor internasjonal 

studie som ser på lungehelse til barn og voksne i sju land. Dr Ingrid Nordeide Kuiper fra Haukeland 

sykehus analyserte 5415 deltakere i alderen 18 -52 år, personer fra Tartu (Estland), Reykjavik, 

Uppsala, Gøteborg, Umeå og Bergen. I undersøkelsen ble eksponering av luftforurensing i form av 

NO2 og finpartikulært materiell i to størrelses typer fra barnets fødsel til 18 år kalkulert. I tillegg ble 

eksponering for «grønnhet» i en 100 meters sone rundt hjemadressen i samme periode kalkulert. 

Grønnheten ble kvantifisert basert på satellittbilder. Undersøkelsene viste at eksponering for 

«grønnhet» før 10 års alderen var assosiert med 71% lavere sannsynlighet for astmasymptomer. 

Dette er preliminære undersøkelser og forskningsprosjektet er pågående. Forsker Ingrid Noreide 

Kupier mener likevel at resultatene vil være av stor verdi for byplanleggere og andre, og at med den 

økende populasjonstettheten i framtiden vil det være viktig å inkludere reduksjon i eksponering mot 

luftforurensing og økning i tilgang til grønne områder i framtidige byplaner 
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LOD løsninger og kaldt klima 

Det er selvsagt at kaldt klima, is og snø påvirker funksjonaliteten til LOD anlegg. Småskala testing av 

regnbed og infiltrasjonsløsninger viser at infiltrasjonsløsninger (gjelder uansett type, naturlig jord eller 

konstruerte regnbed) der topplaget består av finpartikulært materiale uten grove porer vil være utsatt 

for «blokkfrysing» ved at kapillært bundet vann fryser og man får et tett islag på toppen med ingen 

eller begrenset infiltrasjonsevne. Ved væromslag vil det også gå en del tid før infiltrasjonen er 

gjenopprettet grunnet at det tar tid før is tiner. Porøse medier som leca eller glasopor er eksempler på 

dekker som både isolerer og har grove porer som bedre vil kunne fungere i frostsituasjoner.   

Masteroppgave «Gresskledde vannveger i norsk klima, 2013 Tore Leland» ble konkludert med 

følgende vedrørende klima: Gresskledde vannveger fungerer i kaldt klima, men trenger noen 

tilpasninger. Det er nødvendig med en høyere infiltrasjonskapasitet enn det som anbefales i 

amerikansk manualer på grunn av lave temperaturer. Hvis tiltaket skal brukes som snødeponi må 

dette gjennomføres uten at vannføringen hindres. Det er ikke kommet fram til egne metoder for 

dimensjonering av vintersituasjoner, men er lagt opp til at man overdimensjonerer en 

sommersituasjon. 

Det har vært gjort flere interessante forsøk på regnbed i «kaldt klima». De mest interessante funnene 

kan oppsummeres som  følgende (NTNU,Kim Paus) : 

- Regnbed har god evne til å holde tilbake løste metaller, også ved lave temperaturer 

- Vegsalt (NaCl) bidrar til mobilisering av metaller og bør derfor ikke havne i regnbed 

- Infiltrasjonsevnen ser ut til å øke over tid i regnbed 

- Økt innhold av organisk stoff i mediet øker tilbakeholdelsen av metaller og reduserer 

infiltrasjonsevnen.  

Argumenter mot å benytte slike løsninger som snødeponi er blant annet at snø ofte er mer forurenset 

og inneholder mer partikler enn regnvann og derfor ikke bør tilføres regnbed (Erling Holm, Kolde vintre 

med LOD, Vannspeilet 4- 2018).  

Som en hovedregel forutsetter Tromsø kommune, foreløpig, at mindre regnbed tilknyttet 

småhusbebyggele er ok som snødeponi, mens større swales og regnbed for boligblokker etc i mindre 

grad er egnet.  

 

Nedbør i form av regn på snødekt flate 

I Tromsø oppstår ofte hendelser med regn på snødekt flate. Beregning av avrenning ved slike forhold 

er vanskelige og krever detaljert kunnskap om forholdene. Avhengig av snødyp kan enten vannet 

«lagres» i snøen eller utløse avrenning, der sistnevnte medfører økning i overflateavrenning. 

(Modelling the effects of the joint occurrence of rainfall and snowmelt in urban catchments, Luleå 

G.Leonhardt m.fl). 

En enkel måte å beskrive dette på er at vannet holdes kapillært så lenge porene er små nok. Siden 

nedbør/vann tilfører varme og smelter snø vil porene på ett tidspunkt ikke lenger være små nok til å 

holde vannet kapillært og alt vann frigjøres til avrenning. Er mengden vann ikke stor nok kan vannet 

fryse og dermed inngå i snø/is mengden.  

Snøens evne til å ta i mot vann vil endres både som følge av mekanisk bearbeiding og smelting. Det 

kan observeres at ved nedbør som regn i snøsituasjoner vil avrenning på tette flater som veg ofte 

skape problemer ved at slaps som følge av både brøyting og smelting ikke leder bort vann, men 

skaper strømningsbarrierer langs veg. Dette igjen gir overvannsproblemer langs veg og kan medføre 

at overvannsproblem ved nedbør på snø blir større enn i situasjon uten snø.    
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Snø kan altså fordrøye nedbør, men kan også bidra til hurtig avrenning av en større mengde vann enn 

det som kommer i en kortvarig nedbørshendelse. Alternativt vil innlagring av vann komme som 

avrenning på senere tidspunkt (eller fjernes med snørydding). 

 

Snødeponi og forurensing 

Det er et økt fokus på snø og deponering og avrenning av snø i forbindelse med forurensing. Blant 

annet er det nettopp avholdt fagtreff med dette som hovedtema i Norsk Vann. Konklusjonen til en av 

foredragsholderne var følgende:       

 

Figur 1 Konklusjon fra fagtreff Norsk Vann; Miljørisiko knyttet til snøhåndtering; Eivind Dypvik, Rambøll 2019 

En kort oppsummering vil være at snø som forurensningskilde vil få større fokus, og vi må forvente 

strengere regelverk enn det man har i dag. For Tromsø kommune betyr dette at man bør planlegge ut 

fra bruk av størst mulig lokale deponier for snø. Hvilke krav som blir stilt og når de kommer er ukjent.  

I dag kjøres mye snø på havet ved mange ulike dumpingplasser. Oslo kommune har de siste fire 

årene hatt en pram med snøsmelte- og renseanlegg for snø liggende på fjorden. Norconsult har fulgt 

opp dette prosjektet med vurdering av forurensing. Erfaringene er for så vidt positive med tanke på 

smeltekapasitet og renseevne. For Tromsø kan denne typen løsninger eller lignende bli nødvendig på 

sikt selv om det ikke er et krav i dag. En av erfaringene med snøsmelteanlegget til Oslo er at 

forskjellen i «smeltebehov» mellom ulike vintre varierer betydelig. Dette skyldes selvsagt at også 

snødeponier må tømmes når snømengdene overstiger en viss mengde. Selv om man i større grad 

utnytter arealer og tilrettelegger for lokale snødeponier må man ha løsninger med bortkjøring/smelting 

av snø.  
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Figur 2 Grunnforurensing i Tromsø 
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Figur 3 Trafikkbelastning i Tromsø.  

 

Figur 4 Svevestøv: I 2016 hadde Tromsø 42 overskridelser av svevestøv i Hansjordnesbukta og 17 overskridelser 
ved Tverrforbindelsen (http://ngv.norut.no/dust/) 
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Figur 5 Sjablongverdier for giftstoffer 

 

I samlet mengde er forurensingen fra de øvrige områdene betydelig større enn fra de trafikkerte 

hovedveiene. Dette fremgår av tabell 5 da arealene med sterkt trafikkerte veier er vesentlig mindre 

enn øvrige arealer slik at akkumulert forurensing fra øvrige arealer blir større. Konsentrasjonen av 

forurensing i vann fra avrenning av sterkt trafikkerte veger vil være størst, men ikke akkumulert 

mengde siden arealene er vesentlig mindre. 

 

Selv om disse mengdene i begrenset grad representerer et problem i lokale bekker ol. er anbefalingen 

i prosjekt «Positive og negative særtrekk knyttet til framtidig overvannshåndtering» for Tromsø: 

• Generelt innføre nye krav til overvannshåndtering for alle nye prosjekter 

• Kartlegge og sikre flomveier (evt også sikre sentrale overvannssystemer) 

• Prioritere utledning av overvann som er forurenset fra høyereliggende områder til 

tilfredsstillende resipient (trykksatt overvannsledning og evt flere ledninger) 

• Gjennomføre tiltak i etablerte lavereliggende områder som sikrer tilfredsstillende kvalitet på 

overvannet før dette slippes ut i lokale resipienter. Her ligger også å få på plass en 

tilfredsstillende rengjøring av plasser og gate som reduserer forurensingsnivåene i overvann 

fra disse områdene. 

• Tiltak i resterende del av byen – fordrøyning, bedre vannkvaliteten for eksempel kombinert 

fordrøyning/infiltrasjon der dette er mulig. 

 

 

 

 

 

 

Hovedregler for utslipp av resipient: 
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• Alt overvann, uansett kilde skal renses lokalt ved bruk av LOD/Blå grønne tiltak før utslipp. 

• Utslipp etter rensing kan være til grøft, bekk, elv, vann, sjø eller grunn. 

• Overvannsutslipp til sjø skal føres tilstrekkelig langt ut for å unngå lokal forurensing. 

Utslippssted skal godkjennes av Tromsø kommune VA. 

• Tromsø kommune VA skal godkjenner valgt løsning utfra en helhetsvurdering. 

 

Hovedregler for tilknytning til kommunalt ledningsnett 

• Drensvann fra bygg tillates tilknyttet kommunalt ledningsnett når dette ikke lar seg behandle 

lokalt. 

• Utslipp som er fordrøyd og renset via LOD/Blågrønne tiltak kan det søkes om tillatelse for 

påslipp av til det kommunale nettet. Forutsetningen for påslipp til kommunalt nett er at det ikke 

er mulig å behandle lokalt – lede til lokal resipient. Det skal redegjøres for hvilken mengde 

som ønskes tilknyttet. 

• Takvann, sluker eller ledningsbaserte systemer skal ikke direkte tilknyttes drensvannsystemet. 

Infiltrert vann kan ledes til overvannssystem via drenssystem. 

Oppsummert lærdom fra prosjektet 

• Gjennom analysene i prosjekter om overvann i Tromsø by har man både sett på det som er 

spesielt for byen med tanke på overvann og med tanke på utvikling av byen (planer).  

• Den litt overraskende konklusjonen er at utslipp av forurenset overvann i kyst/sjø sonen er av 

stor viktighet og at overvann fra de nye byområdene i strandkanten ikke bør slippes direkte til 

sjø.  

• Årsaken er bl.a at strandsonen i byen er de områdene der det er flest planer for utfylling og 

utbygging av leiligheter etc med høy bruk/brukerverdi av sjøkanten samt at forurensing av 

strandsonen og havneområdene historisk har medført oppryddinger i 200 millioners klassen 

(indre havn). 
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7 Utarbeidelse av forslag teknisk BGF for Tromsø kommune 

 

Eksisterende BGF for Oslo kommune er tatt som utgangspunkt for implementering av BGF i Tromsø. 

Oslo kommune har senest sommer/høst 2018 revidert og forenklet egne faktorer/beregninger. Dette er 

med andre ord et verktøy som kontinuerlig er under utvikling og justering.  

I Oslo benyttes BGF som et saksbehandlingsverktøy som sikrer at det blir tatt hensyn til blågrønne 

tiltak ved utbygging/regulering. I Oslo kommune har hovedfokuset fra Vann og Avløp vært på BGF 

som et bidrag for flomdemping og reduksjon i overvannsmengden. Samtidig er det viktig å påpeke at 

BGF ikke erstatter dimensjonering av øvrige VA tiltak for å nå kravene kommunen setter. Det vil si at 

BGF ikke direkte korrelerer med den betydning tiltaket vil ha som flomdemping/ reduksjon. Dette betyr 

at en høy BGF for et område ikke nødvendigvis vil gi stor effekt for flomdemping/reduksjon.   

BGF vil derfor aldri, som metode, erstatte dimensjonering av overvannstiltak der dette er nødvendig.   

For Tromsø kommune vil for så vidt det samme være gjeldene. Men siden konklusjonen med tanke på 

overvann i Tromsø er at man må ha et større fokus på forurensing bør dette gjenspeiles i faktorene. I 

tillegg har vi klimatiske forskjeller som må tas hensyn til som påvirker hva som er praktisk mulig. Oslo 

ligger i herdighetssone 2-4,mens Tromsø ligger i sone 7-8.(herdighetssoner brukes for  å vurdere 

hvilke planter som kan trives i et visst klima). Dette er en vesentlig forskjell med tanke på hva det er 

realistisk å få til å gro i Tromsø, hvor fort det gror, størrelse på trær, etc. I tillegg har vi gjort en 

oppdeling i Tromsø i tidligere overvannsprosjekt mellom laveste sone og øvrige områder  

Vi har gjennomgått faktorene slik de foreligger for Oslo med tanke på det som anses viktig eller 

spesielt for Tromsø kommune. Deretter har vi laget et første forslag til endringer og egne faktorer for 

Tromsø.  
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Figur 6 BGF kalkulering Oslo. Tabell over viser regneark for kalkulering av BGF faktor for et område. De ulike 
tiltakene får en verdi og det beregnes til slutt en oppsummert BGF faktor. Denne må så tilfredsstille et 

minimumskrav gitt i planbestemmelser.  
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7.1 Gjennomgang av de enkelte tiltakene med tanke på Tromsø 

Det er i veileder delt opp i tre grupper tiltak; terreng og flater, trær og busker og blågrønn struktur. 

Hvert enkelt tiltak blir her kommentert separat med utgangpunkt i Tromsø kommunes spesielle forhold 

7.1.1 Grønt terreng 

 

Kommentarer til tiltak ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Dette er en faktor som gis høy verdi og som også bør gis en høy verdi i Tromsø. Det må bemerkes at i 

praksis vil infiltrasjon være væravhengig. Ved is kan den reduseres vesentlig, den er også avhengig 

av fallforhold og type jord. Flate områder vil fungere vesentlig bedre enn områder med helning med 

tanke på infiltrasjon og begrensing av overvann. Dette er kostnadsmessig enkle tiltak som også er 

teknisk enkle (forutsetter at man har arealene). Det er svært viktig med slike arealer i Tromsø også 

med tanke på snøopplagring. Det kan antas at også ved forhold der infiltrasjon ikke skjer grunnet 

overflateavrenning vil noe forurensing holdes tilbake. Det bør vurderes å gi høyere verdi til denne 

typen tiltak i laveste sone. Dette fordi man her normalt vil ha flate grønne områder som derav er mere 

optimal for fordrøyning og infiltrasjon enn i områder med større fall slik det typisk er i øvrige områder i 

Tromsø.  

 

Kommentarer til tiltak ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Grønne tak får differensierte faktorer basert på tykkelse av jordlag, der de tykkeste har tilnærmet 

samme verdi som «grønt terreng». Tykkere lag vil sannsynligvis holde tilbake forurensing og har 

større volum til fordrøyning enn tynne lag, noe som trolig er bakgrunnen for differensiering.  

Forurensing overvann Begrensning overvann Vinterforhold Trivsel helse Luftkvalitet

Stor effekt via 

infiltrasjon

Stor reduksjon i overvann ved 

lave intensiteter, sterkt topografi, 

overflate og klimaavhengig. 

Kan lagre snø, også for omkringliggende 

områder. Holder dermed tilbake 

forurensing. Vil ha begrenset infiltrasjon 

kapasitet periodevis (is)

Stor betydning for trivsel 

og helse

Betydning for 

lutfkvalitet. 

Svevestøv binder til 

planter i grønne 

striper
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Samtidig vil teknisk varierende utforminger av oppbygging trolig medfør stor forskjell i tilbakeholdelse 

av forurensing. Når det gjelder mulighet for fordrøyning, vil selv et «tynt» tak ha et stort potensial for 

tradisjonell fordrøyning slik at for praktiske formål tviler vi på at man får effekt av økt tykkelse. Et tykt 

dekke med større volum har mulighet til å fordrøye mer vann enn et tynt dekke. Nytten av dette 

volumet begrenses fordi tak normalt har lite tilrenning fra andre arealer. Dermed begrenses 

vannmengden av antall millimeter nedbør. Selv et takdekke med et minimalt jordlag med et 

underliggende drenerende dekke kan dermed fint fordrøye timesnedbør på 30-40 mm som må anses 

som relativt ekstreme nedbørshendelser. For garasjetak eller lavereliggende tak kan omkringliggende 

arealer ledes til tak. Tykkelsen vil da ha betydning for mengden vann som kan fordrøyes. Dette 

gjenspeiles i ulik verdi for ulike tykkelser. 

Sammenlignes grønt tak med grønt terreng vil trolig grønt tak være mer effektivt med tanke på 

fordrøyning, men mindre effektivt med tanke på forurensing.   

Det kan være greit å foreløpig beholde en differensiering, men samtidig er dette en faktor som kan 

vurderes forenklet. Dette er også et viktig mulig tiltak i områder med tett bebyggelse og et tiltak som 

koster en del økonomisk.  

  

Kommentarer til tiltak ut fra et Tromsø perspektiv 

Kan være tiltak med mange positive sider, men vi foreslår at den strykes ut fra at vi tror det er for 

krevende å sikre at tiltak faktisk vil fungere grunnet vanskeligere vekstforhold.  

 

 

Kommentarer til tiltak ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Meget godt egnet tiltak spesielt til fordrøyning. Hvis det infiltreres vil normalt også forurensingseffekten 

være meget god. Ved strupet avløp til avløpsnettet vil tilbakeholdelse av forurensing bli mindre. 

Utførelse og hvilke eventuelle «side kvaliteter» terreng forsenkningen har vil også ha effekt. Verdien 

bør være høyere enn for grønt terreng, da det er mer sikkert at man får god fordrøyning og infiltrasjon. 

Foreslår at man endrer mulighet for «strupet avløp» i den opprinnelige Oslo-versjonen til mulighet for 

overløp. Gjør man det bør tiltaket etter vår mening få en økt verdi. Årsaken er at overløp medfører at 

vann blir stående i grop til vann er infiltrert og kun ledes ut når «lagringskapasiteten» er oppbrukt og 

vann går i overløp. Man vil dermed sikre at anlegget fungerer med tanke på infiltrasjon. Hvis 
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infiltrasjonen svikter vil vannspeilet ikke forsvinne og man må gjøre tiltak. Strupet avløp betyr at mer 

vann vil ledes til avløp og man har liten mulighet til å se at infiltrasjon ikke fungerer. 

 

 

Kommentarer til tiltak ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Vadier defineres ofte som gresskledde vannveger og vannet skal enten ledes bort eller infiltreres. 

Vadier kan være fine tiltak for å avskjære og lede vann også til andre tiltak, f.eks til en 

terrengforsenking. Man kan forvente en stor grad av både fordrøyning og rensing hvis vannet 

infiltreres.  Hvis vannet i hovedsak ledes bort vil både rense- og fordrøyningseffekten reduseres. 

Vadier kan også inngå som del/element i flomvei. Vadier får en litt høyere verdi enn grønt terreng, 

fordi den er mer tilrettelagt for fordrøyning evt. infiltrering. 

Regnbed er frodige og beplantede fordypninger særlig egnet for infiltrasjon. De er godt egnet for 

fordrøyning og rensing av overvann. Må bygges korrekt med egnede masser. Vil kunne fungere til en 

viss grad også vinterstid. I Tromsøs subarktiske klima er det en utfordring knyttet til valg av egnete 

planter mao. overlevelsesevnen av de valgte artene. Også skjøtsel og vedlikehold av beplantede 

regnbed kan være en utfordring både i kommunal og privat regi.  

 

Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Dam med permanent vannspeil kan ha alt fra ingen til stor fordrøyningskapasitet alt etter hvordan det 

utformes. Eksempelvis kan man lage dammer der volum tilgjengelig for fordrøyning er marginal. Skal 

en dam fordrøye må utforming lages slik at volumet kan variere slik at man får en fordrøyning. Hvis 

ikke blir dammen kun et visuelt element. Dammer vil normalt ha en viss renseeffekt, men krever en del 

vedlikehold. Verdien på 2 er etter vår vurdering muligens noe høy.  
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Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Kan fungere godt der det er behov for mye harde flater som gangarealer, parkering etc. Det er store 

variasjoner i typer, som permeabel asfalt/betong og belegningsstein til belegningsstein der infiltrasjon 

skjer mellom stein. Usikkerhetsmomentet er varighet/vedlikeholdsbehov og vil variere mellom ulike 

utførelser. Et interessant moment er om dette kan fungere bedre vinterstid. Grovt permeabelt materiell 

vil gi bedre funksjonalitet i frost situasjoner enn finere masser. Større andel av flaten som er 

permeabel vil også gi bedre funksjonalitet. Slike anlegg kan trolig kombineres med snøsmelteanlegg 

slik at anleggene vil være effektive vinterstid. Dette vil kunne være veldig interessante løsninger 

spesielt i typisk høyt fortettede områder. Siden det er stor forskjell mellom ulike løsninger burde man 

forsøke å få frem lokale erfaringer med dette. Tanken bak å ikke sette poengtallet ned pga 

funksjonalitet, er bl.a. å fremme en lokal etterspørsel i markedet og på den måten utvikle/teste ulike 

løsninger. 

 

 

Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Når det lages løsninger som regnbed, terrengforsenkning, vadi eller tank vil altså arealer som 

tilknyttes få en viss verdi. Det er nødvendig for å få frem at overvannet blir tatt vare på. Merk att det 

også aksepteres løsninger der vannet ledes til fordrøyning i tank, kassetter eller andre 

fordrøyningsløsninger under bakken med eller uten infiltrasjon. Ut i fra et VA perspektiv med tanke på 

forurensning og fordrøyning, er infiltrasjon under bakken like bra som over. Med tanke på vinterforhold 

kan også infiltrasjon under bakken være mer å foretrekke. Men det blågrønne elementet på bakkenivå 

utgår ved denne løsningen. 
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Kommentarer ut fra Tromsø perspektiv 

 

Snødeponi er viktig for å redusere behovet for bortkjøring av snø. Bortkjøring av snø medfører økt 

forurensing ved at snøen i hovedsak tippes i sjø. Det er derfor viktig at BGF belønner bruk av 

snødeponi som faktor.  

 

 

Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Trær bruker mange år på å gro seg store og generelt er veksthastighet lavere her enn i Oslo. 

Eksisterende og nye trær har derfor stor grønn verdi. Ut fra et VA perspektiv fordrøyning/forurensing 

er den direkte verdien noe begrenset. I vekstsesong kan vannforbruk fra store trær være betydelig og 

trær bidrar således til at jordas grunnvannsspeil senkes. Indirekte bidrar derfor også trær til 

«flomforebygging». I tillegg er trær viktig for å redusere fare for erosjon og øker generelt 

jordsmonnsdannende prosesser som bidrar til at jorda får struktur og tekstur som er fordelaktig med 

tanke på infiltrasjon. Man kan derfor si at trærs verdi med tanke på vann er større indirekte enn 

direkte. Trær har også betydning med tanke på vinddemping og dermed også spredning av støv og 

forurensing i gatemiljø. 
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Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

På lik linje med trær vil busker ikke direkte ha stor effekt for overvannsmengder men bidrar indirekte 

med jordsmonndannende prosesser, vannforbruk, reduksjon i spredning av støv og forurensing.  

 

 

Stedegen vegetasjon kan omfatte trær, busker, lyng og andre stedegne vekster. Generelt gjelder de 

samme kommentarene for forurensing overvann, begrensning overvann, vinterforhold og trivsel for 

stegne, grønne flater, trær og busker både for stedegen og nyplantet vegetasjon. Bevaring av 

stedegen vegetasjon har en merverdi ved at det er vegetasjon som har tilpasset seg over tid.  

 

 

Kommentarer ut fra et Tromsø perspektiv 

 

Kobling mellom blågrønne elementer i plan og tilgrensende områder er ofte helt nødvendig for å finne 

gode løsninger for overvann. Spesielt må flomveger ofte ses og settes i sammenheng med 

tilgrensende områder. Vurdert ut fra et «grønt» perspektiv er kobling mellom områder viktig for å lage 

sammenhengende grønne korridorer noe som anses som gunstig med tanke på dyr- og fugleliv etc, 

samtidig som det er en forutsetning for eventuelle sammenhengende bekk/dreneringslinje.  
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7.2 Endringer Oslo til Tromsø 

BGF i Norge er et verktøy under utvikling og som må justeres etter hvert som man høster erfaringer. 

Systemet kan benyttes til å påvirke at man gjennomfører tiltak som er positive for miljø og gir et 

minimum av blågrønne innslag. Siden verktøyet har hatt dette som hovedmål er ikke installasjoner 

under bakken verdsatt (oppleves ikke blågrønt). Dette har vært diskutert siden noen mener det kunne 

vært et bedre verktøy med tanke på VA planlegging hvis, f.eks infiltrasjon under bakken også ble 

verdsatt. I forhold til vintersituasjon der man har snø/is og får avrenning av nedbør/smeltevann vil 

løsninger med infiltrasjon under bakken ofte kunne fungere vesentlig bedre. Vi foreslår foreløpig at 

dette også tas inn i Tromsøs BGF forslag. I BGF veileder for Oslo er ikke forhold omkring snø og 

vinterdrift berørt.  

Tiltakene ble kommentert i forhold til vintersituasjonen. Snødeponi, som et nytt element ble beskrevet, 

og bør tas inn i BGF systemet. Dette fordi håndtering av snø er så viktig for Tromsø.  Lokal håndtering 

av snø, i form av snødeponi er viktig for reduserte driftsutgifter for snørydding og medfører mindre 

forurensing ved at snø ikke kjøres bort. I tillegg vil snødeponi med avrenning til infiltrasjon medføre en 

rensing av smeltevannet. Siden smeltevann inneholder betydelige mengder forurensing er dette viktig. 

Det er sannsynlig at fokuset på snødumping som forurensingskilde i sjø vil medføre økte 

kostnader/problemer i framtiden. Fokus på snødeponier bør derfor økes.  Vi foreslår i første omgang 

tilleggspoeng for snødeponi som egen kategori når kombinert med infiltrasjonsløsninger.  

Vi foreslår at grønne vegger tas ut som BGF faktor for Tromsø da det ikke synes godt egnet her. 

 

Minimumsfaktor - BGF 

Oslo kommune differensierer mellom tett by og åpen by og krever minimumsfaktorer på henholdsvis 

0,7 (tett by) og 0,8 (åpen by). plasser.  

Det er et stort spenn i type arealer mellom de mest tettbygde sentrumsstrøkene til villastrøkene i 

Oslos ytterkant. Det kan dermed synes som om forskjellen i faktor er liten. Til det kan man si at det er 

relativt lett å oppnå høy faktor i områder med lav utnyttelsesgrad (boligområder), mens det kreves 

mere tiltak for å oppnå det samme i mer urbaniserte områder.  

Tromsø kommune kan differensiere mellom områder i arealplan som f.eks fortetting i eksisterende 

boligområder og øvrige områder og/eller laveste sone. Laveste sone er mye omtalt i forbindelse med 

VA og overvannshåndtering. Et alternativ til å differensiere mellom minimumsfaktorer for ulike områder 

er å vekte tiltakene ulikt i ulike områder, dette er kommentert for aktuelle faktorer.  

Erfaringen fra Oslo som vi mener vi bør ta med oss er at det er en fordel å holde systemet så enkelt 

som mulig. Vi bør ikke differensiere faktorer uten grunn.  
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8 Blågrønn faktor Tromsø (BGF – Tromsø) 

8.1 Forslag til BGF for Tromsø  

I forslagene til BGF under har vi gjort justering med utgangspunkt i de kommentarene vi har gjort til 

hver enkelt faktor i det foregående kapittelet.  

 

Figur 7 Viser forslag til BGF Terreng og flater- Tromsø. Grønne vegger er fjernet og Snødeponi er tatt inn.  
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Figur 8 Viser forslag til BGF - del 2.  

Alle verdier under Terreng og flater kan kun telles en gang, bortsett fra Snødeponi. Hvis et areal 

defineres både som Terrengforsenking og snødeponi vil arealet få verdi per kvadratmeter på 2+ 2.   
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8.2 Praktisk eksempel: SKIR  

Skir boligprosjekt er Strandkantens siste boligprosjekt og beskriver seg som langstrakt og majestetisk 

ut i Tromsøysundet, rett ved havet, nært til byen. I første byggetrinn er det 74 leiligheter og 6 

bryggehus til salgs. Vi har brukt dette som et eksempel for å beregne BGF verdi og for å se litt på hvor 

et typisk prosjekt vil lande. 

 

 

Opprinnelig utomhusplan har et omtrentlig tomteareal på 7500 m2 når man ikke tar med båthavnen. I 

revidert utomhusplan er tomtearealet estimert til å være ca 9000 m2. I opprinnelig plan er det 2300 m2 

med grønne områder, og disse ligger over et garasjeanlegg slik at det iht til BGF-beregning 

klassifiseres som et grønt tak. I den nye planen er det lagt til 1500 m2 som i hovedsak er grønne 

arealer, det forutsettes at dette er områder med infiltrasjonsmulighet. Beregning gir da en BGF-faktor 

på 0,51 med forutsetning om at det over garasjeanlegget er mellom 40 og 79 cm med jordlag. 

Her er det vanskelig å foreslå tiltak eller forbedring av faktorer siden grøntarealet ligger over 

garasjeanlegg og dermed har begrensede utnyttingsmuligheter. Hvis jordlagstykkelsen over 

garasjeanlegget er større over 79 cm vil faktoren bli 0,57. Grøntareal som ligger over naturlig grunn 

(utfylling) kunne i større grad være beplantet. 
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Skal man for dette prosjektet «løfte» BGF faktoren til 0,7 vil det kreve at man utfører eksempelvis ett 

av disse tiltakene; 

- Planting av 100 trær som blir 10 meter 

- Ha minst 1000 kvadrat med grønne tak 

- Et 200 kvadrats regnbed med 1000 kvadrat tette flater som drener til dette 

- En 500 kvadrats dam med åpent vannspeil 

- 3000 kvadrat med delvis åpne flater 

Alternativt kan man selvsagt lage kombinasjoner av disse. Noen av tiltakene er urealistisk å benytte 

som eneste løsning, dvs de må kombineres. 

Man ser at det er fullt mulig å gjøre tiltak slik at man når kravet Oslo har på 0,7 i de mest urbane 

områdene. Men det krever bevisst planlegging og vil påvirke valg av tekniske løsninger. Beregninger 

av BGF faktor må legges til grunn når prosjektet detaljeres slik at de valgene man har gjort faktisk blir 

ivaretatt.  
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8.3 Teoretisk eksempel: Hvordan slår faktorene ut 

Tabell: Maksimal BGF faktor for arealer med ulik andel tette flater 

I tabellen nedenfor er det illustrert hva som kan oppnås av poeng under gitte forutsetninger for de 

ulike BGF-faktorene ved ulike andel tette flater i et område. 

 Tette flater 
25 % 

Tette flater 
50 % 

Tette flater 
75 % 

Tette flater 
100 % 

Kommentarer til beregning 

 

    

 

Andel grønne flater 75 % 50 % 25 % 0 % Andel tette flater fordeles skjønnsmessig 
mellom tak og adkomst/veg. Utette flater 

er da grønne flater.  Andel tak 15 % 35 % 60 % 90 % 

Andel adkomst/veg 10 % 15 % 15 % 10 % 

Grønt terreng 0,75  0,5 0,25 0 Maksimal faktor man kan få ved at alle 
grønne flater defineres som grønt 
terreng 

Grønne tak (max) 0,14 0,32 0,54 0,81 Maksimal faktor man kan få ved bruk av 
grønne tak  

Terreng forsenking 
(5% av totalt areal) 

0,1 0,1 0,1 0,1 Er satt til maksimalt 5% av total areal, 
blir derfor lik uavhengig av type areal. 
Kan økes for arealer med mindre tette 
flater.  

Regnbed (5% av 
totalt areal) 

0,2 0,2 0,2 0,2 Er satt til maksimalt 5% av total areal, 
blir derfor lik uavhengig av type areal. 
Dimensjoneringsmessig bør størrelsen 
være ca 5% av nedbørsfeltet som leder 
vannet til regnbeddet  

Vadi (5% av total 
areal) 

0,1 0,1 0,1 - Er satt til maksimalt 5% av total areal, 
blir derfor lik uavhengig av type areal. 
Ikke kompatibelt med 100% tette flater 

Dam (5% av totalt 
areal) 

0,05 0,05 0,05 0,05 Er satt til maksimalt 5% av total areal, 
blir derfor lik uavhengig av type areal. 

Delvis åpne flater 
(adkomst/veg) 

0,04 0,06 0,06 0,04 Forutsetter at arealer avsatt til 
veg/adkomst i sin helhet er 
permeable/delvis åpne.  

Tette flater med 
avrenning til regnbed 
o.l 

0,05 0,1 0,15 0,18 Forutsetter at alt av tette flater 
(tak+adkomst/veg) ledes til regnbed.o.l.  

Snødeponi (5 % av 
tot) 

0,05 0,05 0,05 0,05 Er satt til maksimalt 5% av totalt areal, 
blir derfor lik uavhengig av type areal. 

Nye trær (1 per 50 
kvadrat grønne flate) 

0,23 0,15 0,08 - Maksimalt antall trær basert på 
tilgengelig grønt areal  

Busker (10% av 
grønt) 

0,05 0,03 0,02 - Buskene forutsettes å utgjøre maksimalt 
10% av grøntområdet.  

 Figur 9 Maksimale bidrag til BGF faktor for mulige tiltak. Forslaget til BGF for Tromsø er benyttet. 
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For å se hvordan faktorene slår ut har vi laget et teoretisk eksempel (se  Figur 9). Her sammenligner vi 

beregnet maksimal BGF man kan få for enkelte tiltak.  Vi lager fire eksempler der forskjellen er i andel 

tette flater. Med tette flater menes her i utgangspunktet bebygd areal samt adkomst. Øvrige arealer er 

da grøntareal.  

BGF som er beregnet for det enkelte tiltak kan ikke uten videre summeres da det neppe er mulig å 

benytte alle tiltakene samtidig.  Merk også at tiltak der utregningen av BGF er basert på prosentvis 

andel av totalareal (i teoretisk eksempel) er angitt som en lik verdi uavhengig av andel tette flater. I 

praksis vil det være enklere å implementere tiltak som f.eks en Vadi i et areal med stor andel grønn 

flate.  

Tette flater 25% er den størrelsesorden man finner i typiske ufortettede eneboligstrøk. Det åpenbare 

her er at på grunn av stor andel «grønne flater» i form av plen etc er det helt uproblematisk for disse 

områdene å oppnå høy skår.  I områder med mer tette flater (mer nedbygd) må man normalt gjøre 

flere tiltak for å nå høy BGF faktor. Det eneste enkeltstående tiltaket som virkelig monner når andel 

tette flater er stor er grønne tak.  

Tabellen kan benyttes for å vurdere nytten av å justere på enkeltfaktorer.  

  

8.4 Tromsø og byens behov for BGF 

BGF faktor som system bør innføres i Tromsø fordi det vil bidra til fordeler både for VA forvaltningen 

og i tillegg ha mange positive sider for øvrig.  

Hovedfordelene for VA i Tromsø er: 

- Klare retningslinjer og krav vedrørende behandling av overvann 

- Medfører større grad av rensing og derav mindre forurensing av overvann. Reduserer dermed 

risiko for opprydding grunnet forurensing i sjø,  

- Spare store investeringskostnader ved å redusere behovet for sanering av VA grunnet 

oppdimensjonering. Spesielt viktig ved fortetting. 

- Mindre kommunale overvannsystemer å drifte. 

- Demper skader fra kraftige og mere nedbør, er således et ledd i en forberedelse til 

klimaendringene vi ser kommer. 

- Framtidsrettet system som allerede er i bruk i flere av de større byene i Norge og utlandet og 

som derfor ikke er ukjent for planleggere som LARK, VA etc. 

 

Andre positive sider ved BGF i Tromsø; 

- Mere grøntarealer i boområder er positivt for helse 

- Opprettholder i større grad den naturlige vannbalansen (grunnvann, bekker etc) 

- Mindre forurensing til sjø og luft, spesielt viktig i boområder med høy utnyttelsesgrad 

- Mindre driftsutgifter for snørydding (ved økt fokus på SD) 

- Er et verktøy også for utbygger for å skape bedre planer og løse overvannsutfordringer 

- Kan gi besparelse for utbyggere der LOD løsningene blir rimeligere enn konvensjonelle 

løsninger  

- Legger til rette for bedre uterom 

- Fremme økologiske og estetiske kvaliteter. 

- Utvikle jordsmonnet. 

- Forbedre mikroklima, vann- og luftkvalitet. 
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Utfordringer for BGF i Tromsø 

Krever kursing internt og eksternt i kommune for at systemet skal kunne implementeres på en god 

måte. Det er viktig at innføring av BGF samkjøres mellom kommunens ulike etater og at det 

utarbeides veiledninger for ekstern bruk, slik f.eks Oslo har gjort  

Valg og anbefalinger av spesifikke løsninger og detaljer omkring design av løsninger må baseres på 

erfaringer fra andre områder. Det vil ta en del tid å opparbeide seg praktiske erfaringer fra løsninger 

som er ny for Tromsø. Dette vil kreve at Tromsø kommune følger opp løsninger som bygges for å 

høste erfaringer.  

  

Valg av BGF faktorer 

Oppsummert både fra faktiske eksempler og teoretisk eksempel synes det som at krav om BGF 

faktorer i størrelsesorden 0,7 til 0,8 ikke er urimelig hvis man reelt sett ønsker at bruk av BGF skal 

benyttes som et verktøy. Det er sannsynlig at det vil bli utvist stor kreativitet for å finne løsninger som 

er kostnadseffektive og samtidig oppfyller kravene.  

For industri/næringsområder synes en faktor på 0,7/0,8 å være høy. Man ser at i arealer der det i 

utgangspunktet ikke er planlagt grønne flater vil kunne krevende å oppnå faktorer vesentlig høyere 

enn 0,3/0,4 med mindre man bruker grønne tak.  

Vi vil foreslå at man benytter faktor 0,8 for områder til bolig og 0,4 for områder til industri/næring. Dette 

vil kanskje oppleves som høye faktorer for utbygger, men eksemplene viser at dette er fullt ut 

oppnåelig. Erfaringen fra Oslo kommune var at man trolig må bistå med en del rettledning og hjelp til 

utbyggere i starten. Når BGF innføres vil det være uhensiktsmessig å sette kravene for lavt fra starten 

av. Samtidig er det fullt mulig å revidere faktorene som kreves etter hvert som man Tromsø kommune 

bygger seg opp erfaring,  

Det er mulig med en større differensiering mellom ulike typer områder, men vi anser det som mer 

hensiktsmessig å ha minst mulig oppdeling av faktorer for å gjøre systemet så enkelt som mulig.  

 

 


