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Innledning
Stortingsmelding 33-2013, Klimatilpasning i Norge, viser at kommunene vil stå overfor store utfordringer. NOU 2010:10 konkluderer med at Norge har gode forutsetninger for å tilpasse seg klimaendringene med økte nedbørsmengder.
Dette forutsetter iverksettelse av relevante tiltak for å ta vare på naturen og tilpasse samfunnet generelt
i henhold til endringene. Det er enighet i at det finnes et stort behov for byfortetting, hvilket medfører
mange tette flater og mindre naturlig areal for absorbasjon og drenering av overvann. Her må man finne frem til gode løsninger som svar på utfordringene.
Med utgangspunkt i Oslo kommunes arbeid med ”Grønn arealfaktor” i kommuneplanen og Bærum
kommunes arbeid med ”Grønne tak”, inviterte Miljøverndepartementet ved Framtidens byers klimatilpasningsnettverk Oslo og Bærum kommune til samarbeid. Det har vært intensjonen at dette arbeidet
skal ha nytteverdi for alle landets byer og tettsteder. Kommunene vil kunne arbeide videre med resultatet, for å innlemme det i sin saksbehandling.
Oslo og Bærum kommune inngikk våren 2013 i samarbeid en avtale med Dronninga landskap AS,
Cowi AS og CF Møller AS om å utvikle metode og verktøy for beregning av ”Grønn arealfaktor”.
Det er utarbeidet veileder, eksempelsamling og regneark. Veilederen og regnearket er utformet slik at
tilpasninger enkelt kan legges inn etter behov. Begrepet ”Grønn arealfaktor” er endret til ”Blågrønn
faktor” (BGF) for å synliggjøre vannets betydning.
Ved gjennomtenkte, vellykkede løsninger for håndtering av overvann i terreng, reduseres belastningen
på teknisk infrastruktur. I tillegg styrkes mulighetene for vegetasjon og beplantning i bymiljøet, og
skaper grunnlag for biologisk mangfold.
Bærum og Oslo kommune vil takke Framtidens byer for økonomisk og faglig støtte og godt samarbeid med konsulentgruppen. Malmø kommune, ved Lars Bøhme bistod med viktig informasjon om
Malmøs metode ”Grønytefaktoren”. Dette har vært viktig i utviklingen av metoden BGF i Norge.

Pedro Ardila					Marianne de Caprona
Områdeutvikling				
Plan- og bygningsetaten
Bærum kommune				Oslo kommune
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1. Tett by/sentrumsområder (inkludert tett blokkbebyggelse)
Christian Krohgs gate 39-41, Oslo
Christian Krohgs gate er et fortettingsprosjekt i indre Oslo by. Prosjektet var allerede ferdigstilt da
blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: tett bybebyggelse
Tomtens areal: 1,2 dekar (1200 m2)
BGF: 0,7
Avrenning fra alle harde flater til fordrøyningsbasseng er viktig i et så lite prosjekt med få grønne flater.
Prosjektet er et godt eksempel på vannhåndtering i tett bebyggelse. Her har man beholdt to eksisterende
trær. Disse, samt nye trær, er viktig for blågrønn faktor. Prosjektet har mange forskjellige blå og grønne
kvaliteter, slik som stauder, klatreplanter og stedegen vegetasjon. Disse har til sammen stor påvirkning
på faktoren. Prosjektet er et godt eksempel på mangfoldig bruk av vegetasjon på et lite område. Prosjektet har store deler av sitt uteområde på bebygget areal (underliggende harde, tette dekker på tak og
garasjeanlegg), men har likevel klart å oppnå en høy blågrønn faktor.
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BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Christian Krohgs gate 39-41, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

1213

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

46

46

76

22,8

918 183,6

0

0

25,3

25,3

0

0

127

76,2

20,7

8,28

0

0

0

0

0

0

2

50

1

20

0

0

4

70

14

112

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

Areal m²
7

4,2

23

9,2

380

152

173

51,9

0

0
831,5

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,7
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Thereses gate 30, Oslo
Prosjektet var under prosjektering, på forprosjektnivå, da blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: tett by
Tomtens areal: 1,2 dekar (1200 m2)
BGF: 0,8
De viktigste elementene som gir høy blågrønn faktor i dette prosjektet, er stor andel vegetasjonsflater
som har forbindelse med jorden under, samt alle de ”grå” flatene som har avrenning til åpent fordrøyningsbasseng. Et stort antall nyplantede trær gir også et betydelig utslag.
Prosjektet har god vannhåndtering som gir maksimal uttelling på blågrønn faktor.
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BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Thereses gate 30, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

1173

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

58

58

96

28,8

710

142

0

0

247

247

0

0

62

37,2

0

0

0

0

58

17,4

0

0

1

25

0

0

0

0

2

35

29

232

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

6

2,4

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

202

80,8

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

221

66,3

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
971,9

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,8
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Filipstad område B3, S6 og Sørenga, Oslo
Filipstad var på reguleringsplanstadiet da blågrønn faktor ble regnet ut. For å kunne gi en pekepinn på
hva blågrønn faktor kan bli her, ble et prosjekt på Sørenga regnet ut i stedet. Dette var allerede på et
mer detaljert nivå og hadde mange av de samme forutsetningene som på Filipstad.
Områdetype: tett by
Tomtens areal: 6 dekar (6000 m2)
BGF: 0,3
Viktige grunner til at dette prosjektet fikk en lav blågrønn faktor er at uteområdene ligger over
bebygget anlegg. Dermed er det
ingen vegetasjonsarealer som har
kontakt med naturlig jordsmonn
og det er heller ikke plantet
større trær. Store takflater med
avrenning til sjøen har ikke fått
poeng fordi en slik kategori ikke
er tatt med i metoden. Grønne
vegger og bruk av stauder trekker opp.
Hvis bebyggelsen hadde vært utført med større areal grønne tak
(ekstensiv type, 5-40 cm jord)
ville blågrønn faktor økt til 0,4.
Alternativt ville håndtering av
takvannet i regnbed økt faktoren
til 0,4 for 50 % av takflaten og
0,5 for hele takflaten.
Prosjekt på Sørenga
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Filipstad

Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Filipstad område B3, S6 og Sørenga, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

5782

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

28

28

0

0

617 123,4

0

0

0

0

0

0

820

492

105

42

0

0

28

8,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

544

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

40

24

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

80

32

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

238

95,2

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

820

246

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
1635

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,3

9

Victoriagården boligprosjekt, Kinoveien 1, Sandvika, Bærum
Prosjektet var under planlegging, på reguleringsplannivå, da blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: tett by
Tomtens areal: 5,3 dekar (5300 m2)
BGF: 0,1
Eksempelet viser at selv et gårdsrom som fremstår som frodig på planene kan få lav blågrønn faktor.
I dette prosjektet ligger hele området på bebygget areal. I tillegg gir store grå arealer med avrenning
til sluk lav faktor. For å øke blågrønn faktor i dette prosjektet bør først og fremst de harde flatene få
avrenning til åpent fordrøyningsbasseng/vegetasjonsarealer eller regnbed. Da ville blågrønn faktor økt
til henholdsvis 0,3 og 0,4. Planting av trær ville også gitt større utslag.
Arealmessig kunne man ha utnyttet de eksisterende grønne arealene til overvannshåndtering for deler
av de tette flatene, og dermed begrenset bruken av parkeringsarealene til håndtering av overvannet.
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Victoriagården, Sandvika, Bærum

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

5312

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

176

52,8

0

0

0

0

0

0

0

0

711 426,6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

24

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

Areal m²
0

0

65

26

0

0

473 141,9
0

0
671,3

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,1

11

2. Ytre by/småhusbebyggelse/rekkehus/åpen blokkbebyggelse
Statoils regionkontor, Martin Linges vei 19, Fornebu, Bærum
Prosjektet var ferdigstilt da blågrønn faktor ble utregnet.
Områdetype: ytre by
Tomtens areal: 72 dekar (72.000 m2)
BGF: 0,9
Prosjektområdet er stort. Store deler av prosjektet består av sammenhengende, grønne arealer som
brukes som park. Prosjektet får høy blågrønn faktor fordi hele parken er medregnet. Dersom parken
ikke hadde blitt inkludert, ville blågrønn faktor ha blitt lav. Prosjektet fortjener likevel høy faktor fordi
det er anlagt park på store deler av tomten hvor det ellers kunne ha vært bebygget. Prosjektet er et godt
eksempel på bruk av stedegen vegetasjon og viser at dette gir høy blågrønn faktor.
Tomten har store arealer med tette flater med avrenning til sluk. Dette gir ikke uttelling på blågrønnfaktoren (= 35 % av totalarealet). Fordrøyning på grønne tak, delvis permeable arealer og arealer med
tynt jorddekke over tett dekke gir uttelling på blågrønn faktor, men denne arealandelen er liten (5 %)
og slår begrenset ut på den samlede blågrønne faktoren. De grønne takene har kun et tynt dekke vekstmedium og gir lite utslag på faktoren. Hvis de tette flatene med avrenning til sluk hadde ledet overvannet til åpen fordrøyning som for eksempel regnbed ville blågrønn-faktoren ha økt. Avrenning fra de
samme tette flatene til vegetasjonsarealer eller til åpen fordrøyning ville gitt BGF = 0,95.
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Statoils regionkontor, Fornebu, Bærum

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

71936

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

465 139,5

0

0

0

0

32297 32297

3829

3063

6877

4126

0

0

3309 661,8

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

2450

0

0

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

Areal m²
20222 12133
568 227,2
0

0

2002 600,6
36126

3613
59311

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0,05

0,05

0,9
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Solberg boligprosjekt, Solbergveien 20, Valler, Bærum
Områdetype: ytre by
Tomtens areal: 4,05 dekar (4050 m2)
BGF: 0,8
Prosjektet har en stor prosentandel sammenhengende grønne flater. Dette gir stort utslag for blågrønn
faktor. I tillegg er trær, busker og hekker en viktig faktor. Prosjektet ligger i bratt terreng, men er
allikevel frodig med sammenhengende grøntområder.
Selv om de grønne kvalitetene i prosjektet gir en høy faktor, har prosjektet fortsatt en stor andel tette
flater med avrenning til sluk (mangler lokal overvannshåndtering). Med lokal håndtering av overvannet
i enten vegetasjonsarealer/åpent fordrøyningsmagasin eller til regnbed ville den blågrønne faktoren ha
økt til henholdsvis 0,85 og 0,9.

14

Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Solberg boligprosjekt, Bærum

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

4051

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

420

126

0

0

0

0

1905

1905

0

0

225

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

27 472,5

17

136

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

489 195,6

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

600

240

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0

0

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0

0

0
3210

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,8
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Hamangområdet, Eivind Lyches vei 15, Sandvika, Bærum
Områdetype: ytre by
Tomtens areal: 24,1 dekar (24.100 m2)
Det ble ikke utregnet blågrønn faktor på grunn av for lite informasjon på planleggingsstadiet. Informasjonen som manglet var presisering angående hardt dekke (type dekke/permeabilitet, avrenning),
jorddybder over lokk og lokalisering av lokk, antall trær og typer bunndekkere (om det er brukt stedegen vegetasjon, stauder, gress eller annet). En utregning av blågrønn faktor ville derfor være basert
på gjetning og ville ikke si nok om selve prosjektet.
Dersom blågrønn faktor skal regnes ut for dette prosjektet i senere faser, vil det store grøntarealet,
mengden trær og elven som renner gjennom området mest sannsynlig gi en nokså høy blågrønn faktor
(basert på erfaring fra andre eksempler). For å øke sjansene for en høy blågrønn faktor anbefales det
at avrenning av regnvann fra alle harde flater går til de grønne arealene eller elven. I tillegg anbefales
grønne tak og vegger på byggene og variert vegetasjon med for eksempel stauder og stedegen vegetasjon. Området er veldig stort og det vil derfor være vanskelig å bruke metoden da for eksempel antall
trær vil være vanskelig å telle.
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Storøya boligprosjekt, Lomviveien 16 B, Fornebu, Bærum
Prosjektet var på reguleringsplannivå, da blågrønn faktor skulle regnes.
Områdetype: ytre by
Tomtens areal: 4,2 dekar (4200 m2)
Det var ikke mulig å regne ut blågrønn faktor på grunn av at informasjonen som var tilgjengelig på
dette planleggingsstadiet var begrenset. Informasjonen som manglet var presisering angående hardt
dekke (type dekke/permeabilitet, avrenning), jorddybder over lokk og lokalisering av lokk, typer trær
(om disse blir store) og typer bunndekkere (om det er brukt stedegen vegetasjon, stauder, gress eller
annet). En utregning av blågrønn faktor vil derfor være basert på gjetning og vil ikke si nok om selve
prosjektet.
Dersom blågrønn faktor skal regnes ut for dette prosjektet i en senere fase, risikerer det å få en relativt
lav blågrønn faktor (basert på erfaring fra andre eksempler). Dette er fordi kun et avgrenset felt av hele
prosjektområdet er med i eksempelet, der det er en stor andel harde flater. For å oppnå en høy blågrønn
faktor anbefales det at avrenning fra de harde flatene går til et åpent fordrøyningsbasseng. Det anbefales
at de grønne arealene legges over et lag jord eller vekstmedium som er så tykt som mulig. Aller helst
bør de ikke legges på lokk. Trærne som plantes bør være av en sort som blir over 10 meter. Grønne tak
og vegger vil også hjelpe. Eventuelt kan sidearealet som er beplantet regnes med i tomten.

Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling
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Furuset, Oslo
Områdetype: ytre by
Tomtens areal: 3,5 dekar (3500 m2)
BGF: 0,7
Avrenning fra alle flater til fordrøyningsbasseng gir en høy blågrønn faktor. De grønne takene, med et
tykt jordlag er også viktige. Dette er det eneste eksemplet hvor “åpen post” er blitt testet ut (jfr. bakgrunn og analyse hvor det er konkludert med at ”åpen post” utgår fra regnearket), med parsellhager til
dyrking på takene. Dette kunne, hvis medtatt, være med på å øke blågrønn faktor ytterligere.
Overvannshåndteringen i dette eksemplet er godt ivaretatt, og det er ingen tette flater med direkte
avrenning til sluk.

Hard flate: Delvis åpne
flater med grus, singel
og gressarmert dekke
(380 m2)

Type vegetasjon:
Eksisterende trær som
blir over 10 m høye

Type vegetasjon:
Nyplantede trær 5-10m

230 m2

dyrking/
parsellhage
(5-80 cm jord)

30 m2

hard flate
(takterasse):
avrenning til
vegetasjons
areal

50 m2

fordrøyningsdam
(naturlig kantsone)

30 m2

Gressplen, busker etc.
(jorddybde > 80 cm)
620 m2

30 m2

150 m2

privat uteareal (naturstein) 90 m2

180 m2

dyrking/parsellhage (5-80 cm jord)
320 m2

hard flate
(takterasse):
avrenning til
vegetasjonsareal

sedumstak (5-40 cm jord)

430 m2

200 m2

190 m2

Gressplen, busker etc.
(jorddybde > 80 cm)

Gressplen, busker etc. (jorddybde > 80 cm)

dyrking/
parsellhage
(5-80 cm jord)

320 m2

hard flate (takterasse): avrenning til vegetasjonsareal
360 m2
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Beskrivelse

Furuset, Oslo

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

3540

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

30

30

0

0

1250

250

0

0

1230

1230

0

0

740

444

0

0

320

64

30

9

0

0

0

0

12

240

0

0

0

0

12

96

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

Areal m²
0

0

315

126

0

0

180

54

0

0
2543

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,7
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Østmarkallmenningen, Furuset, Oslo
Prosjektet var under planlegging, da blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: ytre by, plass/gate
Tomtens areal: 10,4 dekar (10.400 m2)
BGF: 0,8
Østmarkaallmenningen har mange grønne flater som har kontakt med jorden under. Dette er hovedgrunnen til at prosjektet har oppnådd en høy blågrønn faktor. I tillegg har alle harde flater avrenning til
vegetasjonsarealer. Det er plantet en del små trær. Prosjektet har fått ekstra poeng fordi det kobles til
eksisterende blågrønn struktur. Dersom dette ikke hadde vært tilfelle, ville prosjektet ha fått en blågrønn
faktor på 0,7.
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Østmarkallmenningen, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

10387

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

1693

1693

1935 580,5

3386 677,2

0

0

3373

3373

0

0

0

0

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

713 213,9

435 130,5

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0

3

60

0

0

0

0

72

576

Areal m²
0

0

553 221,2
0

0

0

0

0

0
7525

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0,05

0,05

0,8
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3. Gater og plasser
Otto Sverdrups plass, Sandvika, Bærum
Områdetype: offentlige gater og plasser
Tomtens areal: 3,03 dekar (3030 m2)
BGF: 0,1
Prosjektet er et eksempel på en “relativt” grå, offentlig plass. Denne plassen har en stor andel grå flater
med avrenning til sluk. Dersom de grå flatene hadde hatt avrenning til et fordrøyningsbasseng eller
regnbed, ville blågrønn faktor ha økt betydelig. Flere trær på plassen ville også ha vært et godt virkemiddel for å øke blågrønn faktor.
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) Samarbeidsprosjekt mellom Bærum og Oslo kommune som del av programmet Framtidens byer.
Utarbeidet for Bærum og Oslo kommune av Dronninga landskap, COWI og CF Møller. Revidert Oslo kommune 28.01.2014.

Verdi

Symbol Faktor

Otto Sverdrups plass, Sandvika, Bærum

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

3028

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

0

0

6

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

9

225

0

0

3

28,8

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0

0

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

81

32,4

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

6

1,8

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
391,6

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,1
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Trygve Lies plass, Furuset, Oslo
Prosjektet var under planlegging, da blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: offentlige gater og plasser
Tomtens areal: 9,4 dekar (9400 m2)
BGF: 0,3
Det meste av de grå flatene har avrenning til vegetasjonsarealer, som bidrar til en høyere blågrønn
faktor. I tillegg har alle vegetasjonsarealene kontakt med jorden under, dvs. ingen av dem ligger over
bebygd areal. Prosjektet har derimot få tilleggskvaliteter, noe som kunne ha økt blågrønn faktor
ytterligere. Dersom trærne som er plantet hadde vært av arter som blir store, ville blågrønn faktor ha
økt til 0,4.
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Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling
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Verdi

Symbol Faktor

Trygve Lies plass, Furuset, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

9432

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

481

481

0

0

8051

1610

0

0

900

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0

0

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0

0

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0

0

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
3247

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,3
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Carl Berners plass, Oslo
Carl Berners plass i Oslo er et gateprosjekt. Det består av en byplass med rundkjøring og dens fem tilstøtende gater. I utregningen av blågrønn faktor er selve plassen regnet adskilt, og de tre største gatene
som fører til den er utregnet hver for seg. Prosjektet var allerede bygget da blågrønn faktor ble regnet ut.
Områdetype: offentlige gater og plasser
A. Gater i sør
Tomtens areal: 4,5 dekar (4500 m2)
BGF: 0,3
B. Chr. Michelsens gate
Tomtens areal: 4,1 dekar (4100 m2)
BGF: 0,2
C. Trondheimsveien nord
Tomtens areal: 11 dekar (11.000 m2)
BGF: 0,4
D. Carl Berners plass
Tomtens areal: 4,6 dekar (4600 m2)
BGF: 0,2
I gatene er det først og fremst trær som gir uttelling. I tillegg kommer grønne flater som har direkte
kontakt med bakken, og stauder. I dette gateprosjektet er alt innenfor prosjektavgrensningen tatt med.
Dette vil si at små, ”grønne lommer” utenfor gaten er tatt med noen steder og dermed har vært med på
å øke faktoren. Klatreplanter på tilstøtende bygg er også medregnet. Dersom gaten kun regnes fra ytterkant fortau til ytterkant fortau vil faktoren bli mye lavere.
A. Gate i sør: Gatearealet utgjør 90 % av totalarealet og håndteringen av gate- og fortausvannet vil
således ha stor innflytelse på blågrønn faktor. Hvis gatevannet i tillegg var ledet til lukket overvannsanlegg for fordrøyning og rensing ville dette slått positivt ut for blågrønn faktor. Forutsatt at gatevannet ble ledet til slike løsninger, ville faktoren ha økt til 0,35. Hvis gatevannet hadde blitt ledet til
regnbed eller tilsvarende løsning ville faktoren økt til 0,5.
B. Chr. Michelsens gate: Dette gateområdet har store gatearealer med avrenning til sluk (97 % av
området). Hvis gatearealet hadde hatt avrenning til lukket overvannsanlegg for fordrøyning og rensing
hadde faktoren økt til 0,35. Med avrenning til regnbed eller tilsvarende infiltrasjonsløsning ville faktoren
økt til 0,5.
C. Trondheimsveien nord: Gatearealet utgjør 70 % av totalarealet og håndteringen av gatevannet vil
således ha stor innflytelse på blågrønn faktor. Fortausvann ledes her til underjordiske kummer. Hvis
gatevannet med avrenning til sluk ble ledet til lukket overvannsanlegg for fordrøyning og rensing ville
faktoren økt til 0,5. Hvis gatevannet ble ledet til regnbed eller tilsvarende infiltrasjonsløsning ville faktoren økt til 0,6.
D. Carl Bernes plass: Gatearealet utgjør 80 % av totalarealet. Hvis gatevannet som ledes til sluk ble
ledet til lukket overvannsanlegg for fordrøyning og rensing ville faktoren økt til 0,3. Hvis gatevannet
ble ledet til regnbed eller tilsvarende infiltrasjonsløsning ville faktoren økt til 0,45.
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Verdi

Symbol Faktor

Carl Berners plass - A, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

4532

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

45

13,5

95

19

991

99,1

332

332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

37 647,5

7

56

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0

0

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0

0

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

332

99,6

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
1267

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)

28

0,05

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

0

0

0,3
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Verdi

Symbol Faktor

Carl Berners plass - B, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

4098

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

0

0

0

0

0

0

402

402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²
0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

21 367,5

0

0

Areal m²
0

0

225

90

90

36

366 109,8
0

0
1005

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,2

29
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Verdi

Symbol Faktor

Carl Berners plass - C, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

11032

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

0

0

1049 209,8

431

43,1

2167

2167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

300

0

0

0

0

85

1488

10

80

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0

0

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

120

48

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

780

234

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
4569

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)

30

0,05

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

0

0

0,4
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling
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Verdi

Symbol Faktor

Carl Berners plass - D, Oslo

Beskrivelse

Areal m² BGF
TOMTENS AREAL (INKLUDERT BEBYGD AREAL). FYLL UT TOMTENS AREAL:

4555

1. BLÅGRØNNE FLATER
1
0,3
0,2

0,1

1
0,8

Permanente vannspeil som tilføres regnvann fra tomten, uansett om dette er en kanal med
betongbunn, bekk med grønne bredder eller annet type vannspeil. Kun selve vannspeilet
regnes.
Harde overflater med permeabilitet, som sørger for infiltrasjon. For eksempel gressarmering av
DELVIS PERMEABLE FLATER SOM GRUS,
betong, grus eller singel. Gjelder ikke flater over underliggende harde dekker dersom
SINGEL OG GRESSARMERT DEKKE
jorddybden er mindre enn 80 cm.
F.eks. betong, asfalt, takflater og belegningsstein. Beregnes for areal tilsvarende størrelsen på
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
AVRENNING TIL VEGETASJONSAREALER vegetasjonsflaten som mottar vannet. Fordrøyningsmagasin må ha kapasitet iht. kommunale
ELLER ÅPENT FORDRØYNINGSMAGASIN krav til påslipp til offentlig avløpsnett.
F.eks. betong, asfalt, takflater med avrenning som ledes til anlegg under terreng for fordrøyning
IMPERMEABLE OVERFLATER MED
og rensing av overvannet. Dette gjelder også underjordiske løsninger med kombinert vanning
AVRENNING TIL LOKALT
av trær. Hele arealet teller forutsatt at fordrøyningsmagasinet er iht. kommunale krav til påslipp
OVERVANNSANLEGG UNDER TERRENG
til offentlig avløpsnett.
Vegetasjon som vokser i jord og har kontakt med jorden under. Gunstig for utvikling av flora og
OVERFLATER MED VEGETASJON
FORBUNDET MED JORD ELLER NATURLIG fauna og for vann som kan trekke ned til grunnvannet. Punktet gjelder også for naturlige
FJELL I DAGEN
fjellknauser og svaberg.
Vegetasjon som vokser i jord på min. 80 cm dybde, men som ikke har kontakt med
OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
jorden/grunnen under; f.eks. oppå et garasjeanlegg eller tak. Dybden er stor nok til at større
FORBUNDET MED JORD >80 cm
trær kan vokse.
ÅPENT PERMANENT VANNSPEIL SOM
FORDRØYER REGNVANN

0,6

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 40-80 cm

Som over, men med 40-80 cm jord for at hekker, store busker og små og mellomstore trær kan
vokse.

0,4

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 20-40 cm

Som over, men med 20-40 cm jord for mulig vekst av stauder og små busker.

0,2

OVERFLATE MED VEGETASJON, IKKE
FORBUNDET MED JORD 3-20 cm

Som over, men med 3-20 cm jord, for mulig vekst av sedum, gress, og markdekkere.

0

0

211

63,3

298

59,6

293

29,3

316

316

0

0

0

0

128

51,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. BLÅ OG GRØNNE TILLEGGSKVALITETER. GIR EKSTRAPOENG. DET SAMME AREALET KAN DERFOR TELLES FLERE GANGER.
BLÅ TILLEGGSKVALITETER
0,3
0,3

NATURLIGE BREDDER TIL VANNSPEIL

REGNBED ELLER TILSVARENDE

Åpent vannspeil med naturlige bredder telles med i denne kategorien dersom det er tilgjengelig
for flora/fauna i bakkenivå og har naturlig bunnsubstrat og kantsone. F.eks: bekk, kanal og dam
med grønne bredder. Arealet som regnes er bredden til vannspeilet.
Vegetasjonsareal som fungerer som regnbed eller tilsvarende beplantet infiltrasjonsløsning som
samler opp, fordrøyer og infiltrerer regnvann ned i jorden/grunnen. Dette gjelder ikke
permanente vannspeil og fordrøyningsbasseng som telles i blå flater.

GRØNNE TILLEGGSKVALITETER, PUNKTENE UNDER (TRÆR) SKAL FYLLES INN SOM STYKK
1
0,8

EKSISTERENDE STORE TRÆR >10 m

EKSISTERENDE TRÆR SOM FORVENTES
BLI >10 m

STK

Eksisterende store trær; over 10 m. Faktor: 25 m²/tre.
Eksisterende trær som blir over 10 meter høye. Skogstrær, edelløvtrær og parktrær, som f.eks;
alm, ask, bjørk, eik, lind, lønn, kastanje, furu og mange flere. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,8).
Eksisterende trær som er 5-10 meter høye. Prydtrær og frukttrær, f.eks; apal, kirsebær,
magnolia, pæretre, robinia og mange flere. Gjelder også formklipte trær. Det forventes at treet
skal ha nok jord til å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,6).

0,6

EKSISTERENDE TRÆR SOM BLIR
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)

0,7

NYPLANTEDE TRÆR SOM SOM
FORVENTES BLI >10 m

0,5

NYPLANTEDE TRÆR SOM FORVENTES BLI Trær som blir 5-10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok jord til
SMÅ/MELLOMSTORE (5-10 m)
å vokse (min 60 cm). Faktor: 16 m²/tre (x 0,5).

Trær som blir over 10 meter høye. Art: Se to spalter over. Det forventes at treet skal ha nok
jord til å vokse (min 100 cm). Faktor: 25 m²/tre (x 0,7).

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN SOM m²

7 122,5

36

288

Areal m²

0,6

STEDEGEN VEGETASJON

Etablering eller verning av overflater med stort innslag av verdifulle plantearter som inngår i det
lokale, historiske natur- og kulturlandskapet.

0

0

0,4

HEKKER, BUSKER OG FLERSTAMMEDE
TRÆR

Hekker, busker og flerstammete trær beregnes maksimalt for dryppsonen til busken, kronens
utstrekning.

0

0

0,4

GRØNNE VEGGER

For klatreplanter og andre grønne vegger regnes veggarealet som forventes å være dekket i
løpet av 5 år (maks 10 m i høyde for klatreplanter).

0

0

0,3

STAUDER OG BUNNDEKKERE

Gjelder ikke plen eller sedum.

316

94,8

0,1

SAMMENHENGENDE GRØNTAREALER
OVER 75 m²

Sammenhengende grøntareal som er større enn 75 m², som for eksempel store gressplener,
plantefelt eller annet.

0

0
1025

PUNKTENE UNDER SKAL FYLLES INN MED TALLET 0,05
0,05

KOBLING TIL EKSISTERENDE BLÅGRØNN
STRUKTUR

Dersom blå og/eller grønne elementer i området kobles til eksisterende blågrønn struktur
utenfor området. Sammenhengen skal være tydelig. For eksempel en bekkeåpning, en kobling
til eksisterende kanal eller vannspeil, flomvei, forlengelsen av en allé eller et skogholt,
sammenslåing av flere gårdsrom med fri ferdsel mellom dem. Dette gir et generelt tillegg på
0,05 i BGF.

TOTAL BLÅGRØNN FAKTOR (BGF)
Blågrønn faktor - Vedlegg 2. Eksempelsamling

0,05

0

0

0,2

31

