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● Mål 15: Liv på land



Hva ser OBOS som fordeler og ulemper?

● Fordeler

● Nyttig verktøy som bidrar til et mer bevisst forhold til 

blågrønne tiltak

● Får en måling av hvilken effekt tiltakene gir

● Sikring mot ekstremvær

● Redusert forurensning av resipienter

● vegetasjon og naturkvaliteter er et viktig aspekt for trivsel og 
folkehelse.

● Ulemper

● Brukbarhet for opphold/bruk av arealene

● Utfordring med å oppnå krav som SFUA/MFUA, 

tilgjengelighet osv.

● Lite utprøvd verktøy i praksis

● Kan være for strengt, avhengig av hvilke kommunene stiller 

for oppnåelse.

● Kostnadsdrivende tiltak

● Standarden vekter ikke transformasjon av eksempelvis 

industriområder hvor BGF verdien har vært betydelig lavere 

enn det man oppnår i et nytt prosjekt.

● Standarden hensyntar ikke utnyttelsen på, og 

beskaffenheten på en tomt



To prosjekteksempler

Ulvenparken, Oslo

Løren Botaniske, Oslo



Ulvenparken

● Ulvenparken

● BGF fordeler

● Stort gårdsrom

● Vannrenner

● Kobling til nærliggende park

● BGF ulemper

● Parkeringsgarasje under hele prosjektet

● Ikke mulighet til å etablere regnbed

● Barnehage på deler av utearealet







Overvannshåndtering i tilliggende park



Løren botaniske





Et BREEAM-

sertifisert 

boligprosjekt







Smarte 

løsninger for 

miljø og trivsel
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