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Blågrønn byplanlegging:
Til beste for innbyggere og næringsliv

Innhold i kommuneplanens arealdel 2017-2035 i Bærum kommune:
Det blågrønne grepet (BGG)
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Har den moderne urbanismen gått altfor langt med å fjerne 
naturen i byene?

Er det nødvendig å være så radikal som på bildet for å etablere balansen?
Skal vi gjenta samme feil fra fortiden?

Fotomontasje: NMBU



Cities in the world that stimulate / subsidise the laying out of 
green roofs:
• Stuttgart, Germany
• Munster, Germany
• Basel, Switzerland
• Malmö, Sweden
• Chicago, USA
• Portland, Oregon
• Toronto, Canada
• Antwerp, Belgium
• Gent, Belgium
• Rotterdam
• Copenhagen



Visjon og hovedmål for kommuneplanens arealdel

Kommunens visjon: 
«Sammen skaper vi fremtiden: mangfold – raushet – bærekraft»

Kommunens hovedmål er:
Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, 
mestring og læring
Balansert samfunnsutvikling – mangfoldig, grønn og urban
En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft
Dialog og medvirkning for bedre løsninger



Delmål som vil omhandles i arealdelen

Hovedgrep Delmål - VI VIL
Grønn og urban - Bygge ut i vedtatte utbyggingsretninger og skape bysamfunn i Sandvika og på Fornebu

- At kultur og næring skal være en sentral kraft i by- og stedsutviklingen
- Sikre gjennomgående blågrønne strukturer i hele kommunen
- Sikre at kommunens rike naturmangfold blir tatt vare på i kommuneplaner, områdeplaner, 

reguleringsplaner og byggesaker

Samferdsel - At økt persontransport skal dekkes med kollektivreiser, gange og sykkelbruk

Klima og miljø - Utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger for å bli klimanøytral før 2050
- Forebygge skader som følge av klimaendringer ved å stille miljøkrav i arealplanleggingen

Mangfold og aktivitet - Sikre arealer til kultur, idrett og friluftsliv i arealplanlegging og forvaltning
- Utvikle et mangfoldig og godt kultur-, idretts- og fritidstilbud gjennom medvirkning og 

samskaping
- Legge til rette for innovativ og smart sambruk og mer bruk av kommunale bygg og anlegg



Regional og kommunal arealstrategi kan oppsummeres slik:



Fordeling av veksten



Sentrale tema i arealdelen – status og forslag til endringer

• Miljø, klima og klimatilpasning (BGG)
• Boligbygging (BGG)
• Krav om felles planlegging (BGG)
• Langsiktig vekstgrense (grønn grense) (BGG)
• Transport og mobilitet (BGG)
• Masseforvaltning (BGG)
• Næringsutvikling (BGG)
• Blågrønn struktur (BGG)
• Avviksområder for støy og stille områder (BGG)
• Samfunnsservice (BGG)
• Senterstruktur(BGG)
• Kulturminner (BGG)



Miljø, klima og klimatilpasning
• Klimastrategi 2030 (Program klimaklok kommune) (BGG)

• Overvannsstrategien (BGG)
• Skybruddsplan (BGG)

• Blågrønn faktor BGF (BGG) 
• Strategi for åpning av bekker (BGG)



Åpne systemer for håndtering av overvann og 
blågrønn faktor BGF… 



Kartlegging av primære 
flomveier:

Oppdatering av 200 års flomkart 
med 20% klimatillegg



Analyse av vannskadedata i Bærum



Kartlegging av sekundære flomveier 
for å fjerne barrierer er den beste måten å forberede 
kommunen på mulige skybrudd 

Alle tiltakene må settes sammen i en skybruddsplan med handlingsdelen



Skybruddsplan
(BGG)

Aktsomhetskart, sekundære 
flomveier med risikoområder



Skybruddsplan i Bærum



Blågrønn infrastruktur

Sikre nye områder for grønne 
korridorer og rekreasjon (BGG)

Stille områder (BGG)



Inspirasjon fra Vincent Callebaut



Inspirasjon fra Emilio Ambasz om økologisk arkitektur



Kan vi kanskje fortsette gjenskaping av blågrønn 
infrastruktur inspirert av jordnære løsninger slik NIBIO-
eksperimenterer med?



Takk for oppmerksomheten!

Selvfølgelig er blågrønn byplanlegging et viktig tilskudd for økt trivsel for 
innbyggere og næringsliv ! 
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