
Klima- og miljøhensyn har større fokus 
enn noen gang.



”Grønne løsninger på et klima i endring og 
grønt planleggingsverktøy for Fremtidens 

byer”
Arvid Ekle, styreleder 

naml|norske anleggsgartnere, miljø- og landskapssentreprenører



”Bringing nature back to town” 

”Fra 40% hus og 60% hage - til 100% hus og 100% 
hage.”   
Arkitekt Emilio Ambasz på International Green Roof
Congress, Stuttgart 2009



Klima i endring
 I Norge vil vi få vesentlig mer nedbør, mest som regn 

og det vil regne mer og kraftigere når det regner, altså 
mer ekstremregn og oversvømmelser. Og det vil skje 
oftere enn hva vi har vært vant med.

 Temperaturen vil øke, og når vi får varme perioder blir 
det vesentlig varmere. Dette merkes mest i byene. 
(Urban  heat  island effect)

 Globalt må energiforbruket senkes, spesielt andelen fra 
fossilt brennstoff. Vi må redusere CO2.



Klima i endring

 Lokalt kan vi møte 
mange av utfordring-
ene med grønne 
løsninger.
Summen av mange                                                     
lokale tiltak bidrar                                                     
globalt. 



Klimatilpassing

 Vannfordrøyningsanlegg – flom- og 
overvannsutfordringer
- Grønne tak, grønne vegger, regnbed, flomveier

 Helse (Helse er for lite vektet i byplanlegging)
-Senking av lufttemperatur lokalt
-Vegetasjon renser luft 

 Energisparing
 Wissoux – fremtidens overvannsløsning











Hva gjør vi i byene?

 Bygger etter  en vedtatt fortettingspolitikk, noe som 
reduserer grønne overflater og øker tette flater 
tilsvarende. Øker presset på allerede ”overfylte” 
avløpsnett. Stadig mindre vann ledes til grunnvann i 
byene. Stadig færre flater blir permeable.

 I Oslo er det de siste 12 årene (ved utgangen av 2008) 
bygget ned grønne lunger i en størrelse av 20 
Slottsparker



Grunnvannstanden synker i byene
 I Oslo advarer Riksantikvaren Regjeringens utvalg for 

klimatilpassing om konsekvensene. 
 Stikkord er flåtebæring og råte.

 Grunnvannet synker og grunnen tørker ut, noe som 
kan bli kritisk for vegetasjonen – kritisk for 
bygningsmasse.

 Hvordan lede takvann/ gatevann til beplantninger i 
byene?



Jernbanetorget, Oslo



Milleniumparken i Chicago



”Helvete er løs” var overskriften i 
Adresseavisen i Trondheim





Maryland USA
 2000 Maryland Stormwater design manual
 Staten krever at all utbygging > 464 m2 (5000 sqft) 
 skal oppfylle 14 standarder. Bl.a.:

 1. All utbygging skal minimalisere dannelsen av flomvann.
 2. Overvannet skal gjennomgå en renseprosess (80% partikler og 40% P skal 

fjernes). Andre krav fra industriareal.
 3. Grunnvannsbalansen skal ikke forverres.
 4. Flomtoppen skal ikke overstige den naturlige 2- eller 10- årsflommen

(avhengig av region i staten). 100-årsflommen skal ledes trygt over arealene.
 5. Hvis erosjonsfare kan 1-årsflommen kreves holdt tilbake 12- 24 timer. 
 6. LOD-tiltakene skal anlegges etter kravene i veilederen for å unngå dårlige 

anlegg.
Bent Braskerud; NVE



Vegkart mot flomsikre byer – utdrag fra 
avslutningskonferansen ”Road map toward a flood
resilient urban environment” . Referent Bent Braskerud
NVE

 Konferansen var avslutningen på Cost 22 programmet 
som har pågått i 4 år.  (www.cost22.org) Nytt 
flomdirektiv.

 Hovedbudskap fra dette fagnettverket på håndtering 
av flom i by, er at planlegging og tiltak må gå fra 
beskyttelse mot flom til håndtering av flomrisiko.

http://www.cost22.org/�


Styrtregn - ekstremnedbør
 I Manchester regionen er skadene etter styrtregn og 

overvannsflom (pluvial flooding) mye større enn etter 
elveoversvømmelser (fluvial flooding).

 EU forventer å bruke mer enn 50 € milliarder årlig på 
reparasjoner og skadeutbetalinger  etter 
oversvømmelser (ca 100 €/innbygger), ca 3 € milliarder 
på flombeskyttende tiltak og 55 € millioner på 
flomrelatert FoU (1 promille avskade/beskyttelse). 

 I 2020 vil ca 80 % av Europas befolkning bo i byer. 
Mange av dagens arealplaner har ikke inkludert 
flom som tema.



Effekt av tiltak
 I Tyskland blir LOD-tiltak (Lokal 

OvervannsDisponering) vanligvis dimensjonert for 5-
årsregnet. Tiltakene skal i prinsippet fungere som om 
arealet var i naturtilstand. 

 En modellkjøring av to tiltak brukt i et felt på 3,6 km2, 
viste at bruk av grønne tak og drenerte  
grasdekkede vannveger (swales på engelsk, wadi på 
dansk) også håndterte 10-årsflommen.

 Grønne tak og wadi hadde også god dempende 
virkning på ekstremregnet. Utprøving av reelle system 
er imidlertid nødvendig for å verifisere resultatet (C. 
Brüning).





Ekstremnedbør – en 
klimautfordring
 ” Endring i klima med mer forventet styrtregn og økt fortetting gir mer 

oversvømmelse i byene. I Danmark er en økning av rørkapasiteten på 
ca 30 % nødvendig. Utstrakt bruk av grønne, vegetasjonsdekkede 
tak kan redusere dette behovet (Finn Hansen, DK).

 Isolasjon, ventilasjon og bevist bruk av glass har redusert energibehovet 
til Plussenergi-husene til 15 kWh/m2. Bruk av solcellepanel gjør dem 
til energiprodusenter. 50 hus samt et ”solskip” er bygd i Freiburg i 
sør-Tyskland, og er klimanøytrale. Husene har solceller og grønne 
tak. Konseptet finnes i et modulsystem (se www.plusenergiehaus.de; 
på tysk). En kampanje blant tyske ordførere er startet der det 
oppfordres til at hver kommune bygger hus av denne typen (Rolf Disch, 
D).



Støtteordninger, som enøk, avgiftslette, billig 
lånerente gis bl a i Danmark og Tyskland
 Mange kommuner støtter anlegging av grønne tak. 10-20 Euro/m2 er 

vanlig i Tyskland. En del kommuner har overvannsavgifter. Hus med 
grønne tak betaler ca 1 Euro mindre per m2 grønt tak, fordi taket 
demper genereringen av overvann. 
Langsiktige mål for  økning av                                                             
grønne tak har gjort at Stuttgart                                                                
(ca 700000 innb.) planlegger                                                                     
1.5 mill.  m2 grønne tak i  årene                                                            
som kommer. Lån med lav rente                                                                    
gis i KfW Förderbank                                                                                    
(Wolfgang Ansel, IGRA).

Daimbler Benz, Stuttgart



I Danmark gis 40 % støtte til anlegging av grønne tak der en 
miljøforbedring kan oppnås. Ordningen er en del av Danmarks 
enøk-løsninger
(Finn Hansen, ZinCo Danmark).

København har nylig vedtatt en ny                                    
klimaplan.                                                                                    
Innen 2015 skal det bygges  325 000 m2                                  
grønne tak.

Grønne tak forbruker/holder tilbake 
nedbør, inntil 60 – 70% under tyske                                      
forhold

Fra Green Roof Congress, Stuttgart                                                                     Bildemontasje New York                    
Referert av Bent Braskerud, NVE



Grønne tak
Grønne tak kan i prinsippet deles i to kategorier: Intensive- og 
ekstensive tak.

-Ekstensive tak er ofte dominert av sedumarter
(bergknappfamilien), som tåler mye tørke og næringsfattig 
jord/vekstmedium. Vekta til sedumtak kan variere fra 50-130 
kg/m2 i vannmettet tilstand. Vedlikeholdet er lite; 1-2 ettersyn 
årlig

.
- Intensive tak kan i prinsippet inneholde de fleste arter, og 
krever mye stell; slik som park- og hageanlegg. Vekta varierer fra 
240 – 900 kg/m2, avhengig om busker og trær benyttes.
Det meste en kan bygge av hageanlegg på bakken kan også 
bygges på taket.



Grønne tak
 Utfordringer:
 Finnes pr dato ikke norsk veileder, noe som gir en del 

merkelige beslutninger i byggesaker til tider.          
BNL har nå satt igang et arbeid for å utarbeide en 
norsk veileder for bygging av grønne tak.

 Ofte dårlig samordning mellom fagene.
 Lekkasjer kan være vanskelige å finne.
 Tradisjonell norsk skepsis til det ukjente.

 NB Grønne tak bør alltid være et supplement til 
grønne bakkeløsninger og ikke i stedet for.



Ekstensive grønne tak –
mose/sedum



Veolias anlegg på Haraldrud Gjennvinning. 
Nordens største grønne tak 28 000 m2. 
Sedumtak







Haraldrud Gjenvinning
 Arkitektkontoret GASA AS. Arkitekt og prosjektleder 

Marius Nygård (nå førsteamanuensis ved 
Arkitekthøgskolen) ble nylig intervjuet i fagbladet Park & 
Anlegg og poengterer:

 ”Et grønt tak ville signalisere en bevissthet om 
sammenhenger mellom planinngrep og vannkretsløp, 
vegetasjon og lokalklima.”

 ”Sedumtak avdemper inn- og utstråling av varme. I 
varmeperioder kan døgnets maksimumstemperatur under 
belegget ligge 20 grader lavere og minimumstemperaturen 5 
grader høyere enn på tradisjonelle papptak. Tilsvarende 
effekter også i kuldeperioder.”



Haraldrud Gjenvinning

 ”Dette har betydning for innendørs og utendørs klima og 
sedumtaket gir dessuten beskyttelse mot vindavkjøling.”

 ”Sedumdekket beskytter den underliggende membranen mot 
mekaniske og termiske belastninger.”

 ”Membranen er beskyttet mot nedbryting gjennom 
ultrafiolett stråling. ”

 ”Et svalt inneklima vil være godt for arbeidsmiljøet, 
samtidig som det forhindrer bakterievekst i avfallet.”

 ”Sedumtaket forbruker inntil 50% vann, i tillegg er det 
montert dreneringsmatten Nophadrain som fordrøyer 
vannet.”





Sedumtak på Kastrup



Sedum-matter finnes i forskjellige tykkelser og med 
forskjellige plantevalg. Legges på forskjellige underlag. 
Kan legges på inntil 45 gr takvinkel, i praksis sjelden mer 
enn 28 gr takvinkel





Sedum gir et vakkert bilde



Intensiv takhage på Thaulowkaia Solsiden i 
Trondheim. Tegnet av landskapsarkitekt Christine 
Gjermo hos Agraff i Trondheim.











































”Bringing nature back to town”



Energisparing
 En studie i Chicago, USA, viser at dersom en bygger grønne tak 

på alle byens tak vil en spare USD 100 000 000 i årlige 
energikostnader. Ved forbrukstoppene skulle effektbehovet 
minske med 720 MW, som tilsvarer et middels kjernekraftverk. 
(Weston Design Consultants)

 EU har som mål å redusere  kjølekostnadene med 25 % i 2010.  
(Manfred Köhler, D) Et ekstensivt grønt tak med solcellepanel 
gir netto produksjon som i perioder kan eksporteres fra huset.



Grønne vegger, et arkitektonisk virkemiddel og et vakkert uttrykk. 
Nå på full fart inn som teknisk virkemiddel for kjøling av bygg. 
Dette er også gammel kunnskap. Eføy, villvin og hortensia har 
kledd tegl- og betonghus med den hensikt også å kjøle huset i 
årtider.



Dette er en japansk løsning og kalles Parabienta
fra Shirizu Corp. Koster ca 700 USD pr m2.



G-sky Green wall panels





Green-wall løsning som finnes på det norske markedet.
Sedumvegg.



Patric Blanc, vegg med250             
forskjellige vekster   



Patric Blanc – Vegg i Madrid



Chile



Stockholm



Frankrike





















Med fremtidens stormvannscenario - hvordan 
løser vi utfordringene i terrenget? Klipp fra cost22-
konf., referent B. Braskerud

 I mange områder vil oversvømmelser fra stormflo, 
styrtregn og fra elv kunne sette store begrensinger på 
hvilke areal som kan utnyttes til boligformål.

 I et EU-Life prosjekt ble enkelte potensielle 
utbyggingsteder planlagt for å tåle sporadiske 
oversvømmelser.

 I følge arkitekt Robert Barker er mange arkitekter ikke 
klar over hvilke type flom som kan true bebyggelsen.



Kreativ arealdisponering

 Med kunnskap om dette kan problemene minimeres 
ved kreativ bruk av areal, bygningsmaterialer og 
byggeskikk. God arealutnyttelse er mulig hvis et tema 
(eks. gangvei) kan ha flere funksjoner (eks. transport, 
infiltrasjon av  vann og flomveg), figur 2.



Kreativ løsning – flere eks på www.baca.uk.com

Figur 2. Tiltak for Lokal Overvanns Disponering (LOD) kan godt kombineres med 
annen bruk av arealene. Venstre bilde viser bygg med grønt tak, gangveg som virker 
under flom, grasdekket vannveg (wadi) og et stort areal som tåler neddemming 
enten etter styrtregn eller ved stormflo (bildemanipulasjon av Baca arkitektene).



Fordrøyningsanlegg som parkanlegg på bakkenivå



Rain garden - regnbed



Regnbed
 Regnbed er et spennende element som i Norge ikke er mye 

anvendt som teknisk løsning i overvannshåndtering  eller  i 
biologisk rensing av overvann.

 I regnbedets hjemland, USA, kan det nevnes at det bare i 
Kansas City har en målsetting om 10.000 regnbed…

Kilde: Bent Braskerud, NVE



Enkle løsninger



Regjeringens utvalg for klimatilpassing, som skal legge frem en 
NoU for Stortinget, foreslår at grønn kunnskap anvendes for 
overvannsløsninger og for kjøling av bygg.



Helse



Grønne overflater senker lufttemperaturen

Manchesterstudien sier at dersom vi i byen øker den grønne 
overflaten (trekroner) med 10%, senkes temperaturen i byen 
med ca 3,7 grader
I en småhusbebyggelse reduseres temperaturen  med 1,2 grader

Motvirker  altså 
Urban Heat Island-
effekten

London-platan senker                                                                                                            
lufttemperaturen på                                                                                                         
Chelsea Flower Show    



Manchester, England
Estimert temperatureffekt av ±10% med trær

John Handley and Jeremy Carter (2006)



Grønne overflater senker 
lufttemperaturen

 I Los Angeles startet i 2006 et treplantingsprosjekt for 
å redusere temperatur og å rense luft. I løpet av de 
kommende 30 år skal det plantes 11 millioner trær.

 I London startet for 4 år siden en nedhogst av 
Londonplatan som følge av skjøtselkostnader. 
Samtidig kom alle kost/ nytteundersøkelsene om 
trærnes sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv, 
spesielt fra USA, og nå plantes det Londonplatan i 
London som aldri før.



Kost-nytte for noen byer i USA

2      2     2.5   1.3     3  



Trær i urbane strøk

T

R

E

E
David J. Nowak, USDA Forest Service

emperature reduction (skygge, fordampning)

emoval of pollutants (O3, NOx, SO2, CO, PM10)

missions from trees (Flykige organiske forbindelser)

nergy conservation (Skygge + avrenning +         
opptak av CO2)



Planting av trær i byrommet er viktigere og 
mer nødvendig enn noen gang.

 Trær kan plantes ”over alt”. Både på plasser og fortau 
uten å forstyrre  verken funksjonalitet eller 
bruksvennlighet.

 Carl Berners Plass i Oslo fornyes nå i disse dager. Bl a 
plantes det 300 trær og busker i et svært trafikkbelastet 
gatemiljø. 

 Sweco Grøner og Dronninga Landskap AS har laget en 
håndbok:
”Bytrær på Carl Berners plass. Arbeidsbeskrivelse for 
gjennomføring av treplanting.”



For å sikre grønne byrom er det nødvendig  
med et grønt  Planleggingsverktøy
 ”Kvalitet for mennesker, dyr og vegetasjon”
 Stikkord er:

Helse, miljø, klima, oppvekstvilkår, aktivitet, 
opplevelse og biologisk mangfold.



Grønne tak, grønne vegger, grønne byrom og 
parker gir oss:

 Bedre helse 
 Renser  og produserer 

ren luft
 Binder svevestøv, aerosoler, nox-gasser, 
 Bruker CO2
 Regulerer lufttemperaturen i 

lokalklimaet
 Bedre inneklima

Gir større satsing på grønne løsninger  i byen bedre helse? 
Har da grønne byrom betydning for sykefravær?



Grønne løsninger gir
 Bedre miljø

 Sikrer og øker det biologiske mangfoldet
 Ivaretar økologiske verdier
 Opplevelser og velvære, lek og aktiviteter  i lokalmiljøet
 Gode oppvekstvilkår

 Kanskje vil framtidas foreldre kreve at barns 
motorikk utvikles i trærne i stedet for  ved 
spillkonsoller? 



Grønne løsninger
 Løser mange utfordringer i et klima i endring

 Gode løsninger mot styrtregn 
og overvannsutfordringer

 Regulerer og senker luft-
temperaturen i lokalklimaet

 Reduserer bruk av energi

Kan klimautfordringer lede til god byutvikling                       
for framtidens byer?



Grønne løsninger 
 Sparer energi

 Kjøler bygg ved hjelp
av fotosyntesen

 Isolerer bygg  med sin 
konstruksjon

 Motvirker  vindavkjøling
 Kortreist aktivitets- og

opplevelsesmuligheter
reduserer CO2-utslipp                                                                         

Reservekraftverket på Kastrup
lufthavn



Grønne løsninger:
 Tekniske virkninger

 Løfter grunnvannsnivået
 Brannhemmende løsninger
 Senker  dagvannhastigheten
 Beskytter tak mot UV- stråling 

og regulerer max/min- temp i 
undertaket som gir under- taket 2 til 3 
ganger lengre levetid

 Gir god byggøkonomi  
Takløk

Har vi i fortettingsiveren  glemt å tenke helhetlig?
Er en satsing på grønne løsninger god samfunnsøkonomi?



Wissous – fremtidens 
overvannshåndtering
 Et industriområde utenfor Paris. 
 Kåret av ELCA som det beste park-

anlegget i Europa 2008. 
 Industriområdet er 200 000 m2. 
 Parken/ renseanlegget er 60 000 m2. 
 Arbeidet startet opp i 2005.
 Alt overvann på industriområdet

ledes til parken. 
 Kapasiteten er 5.500 kbm vann i parken. Det har pr dato ikke 

vært nedbørsintensitet av en slik størrelse at vann er videreledet 
til annen resipient. 

 Parken kostet EUR 900.000

















 På Brøset er det en forutsetning at utbyggingen 
ikke medfører mer vann i Ladebekken nedstrøms. 
Da er det tre valg; grønne løsninger, vannbasseng 
(fordrøyningsbasseng), over eller under bakken 
eller en kombinasjon av disse.

 I Calgary renses overvannet fra bygatene biologisk.



"Fra 40% hus og 60% hage til 100% hus og 100% hage", sa Emilio 
Ambasz, en kjent amerikansk arkitekt på International Green 

Roof Congress i mai. I et klima med økende temperatur og mer 
nedbør kan grønne løsninger i byggeprosjekter løse utfordringer 

lokalt. Grønne vegger og tak kan blant annet kjøle bygg, 
håndtere overvann og rense luft. I tillegg kan det være en vakker 
og god arkitektonisk løsning. I Europa prøves det ut forskjellige 

planleggingsverktøy for å ivareta disse utfordringene og sørge for 
at urbane områder har tilstrekkelig grønne løsninger i 

byggeprosjektet. 





Framtidens buss-skur



Klima- og miljøhensyn har større fokus 
enn noen gang.
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