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Innhold 

• Om Standard Norge 

• Hvorfor utvikle en standard 

• Hva er blågrønn faktor og hvordan beregnes den etter NS 3840 

• Hvordan kan en Norsk Standard påvirke fremtidig utvikling 



Ting henger sammen – takket være standarder 
- uten standarder hadde ikke vårt moderne samfunn fungert 

 

Foto: Nicolas Tourrenc 



Hvorfor utvikle en 
standard for BGF 
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Samfunnss
ikkerhet og 
økonomi 

Natur-
mangfold 

Godt liv 
Rent vann 

og luft 

Bedre bygg  

Grøntanlegg: 

Fra rent estetisk 

en viktig brikke i 

fremtidens 

bærekraftige samfunn 
til 
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NRK.no: 29. august og 2. september 2019 

 



Biotopflächen-

faktor (Tyskland) 

Grönytefaktor 

(Malmö, Sverige) 

Green area factor 

(Stockholm, 

Sverige) 



Xxx kommune 

ønsker å bruke 

BGF 

??? 

Passer BGF i Nord? 

Xxx kommune har 

forsøkt å ta den i bruk 



 
Standarder 

• like konkurransevilkår, 
forutsigbarhet og forenkling 

• hensyn til HMS, UU og Miljø 

• å oppfylle myndighetenes 
regelverk 

• underlag for dokumentasjon ved 
tilsyn, produksjon, kjøp og salg 

• brobygger mellom ulike 
interesseparter 

• enhetlig terminologi 

• samle dagens praksis 

• stille krav som kan føre til 
utvikling og innovasjon 
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En balansert komite lager standarden 

Noen av deltagerne i SN/K 372 – Komite for blågrønn faktor 



Hva er blågrønn faktor 
og hvordan beregnes 
den 
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«Blågrønn faktor (BGF) er en beregningsmetode som 
stimulerer til at vegetasjonselementer og løsninger for 
åpen overvannshåndtering innlemmes tidlig i 
planleggingen av et byggeprosjekt.»  
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Hva er «Blågrønn»? 

• Grønn = vegetasjon • Blå = vann 
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Et byggeprosjekt (nytt eller rehabilitering) 

1 – Sette BGF 

• Kommunen 
setter et BGF-
nivå som krav 
til 
byggesøknad 

2 - Designe 

• Lark og 
arkitekt 
utarbeider 
bygg og 
uteområde 
ihht BGF-nivå   

3 - Bygge 

• Godkjent 
byggesøknad 
og utbygging 
ihht avtalte 
planter 
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1 – Sette BGF 

• Kommunen 
setter et BGF-
nivå som krav 
til 
byggesøknad 

2 - Designe 

• Lark og 
arkitekt 
utarbeider 
bygg og 
uteområde 
ihht BGF-nivå   

3 - Bygge 

• Godkjent 
byggesøknad 
og utbygging 
ihht avtalte 
planter 

4 - Drift 

• Drift og 

vedlikehold for 

å opprettholde 
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Mini-kurs i BGF: 
1) Kommunen stiller krav om en BGF 

 Tomt eller 

prosjekt-areal 
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Mini-kurs i BGF: 
2) Planlegger identifisere «Område tiltak»  

 Vurdere store smarte grep 
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Mini-kurs i BGF:  
3) Planlegger deler arealet inn i «Arealtyper» 

• Grønt terreng 

• Grønt på konstruksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permanent vannspeil 

 

• Permeable dekker 

• Dekker som leder til overvannstiltak 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resten (ingen tiltak) 
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Mini-kurs i BGF:  
4) Planlegger legg til «Tilleggskvaliteter» 
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Mini-kurs i BGF:  
5) Til sammen blir det BGF for anlegget 

• Planlegger beregner og eventuelt dokumenterer oppfyllelse av BGF-krav 
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Eksempel: 
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Eksempel: 
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Eksempel: 
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Ikke «blå» 

eller «grønn» 

Arealtyper 

Områdetiltak 

Tilleggs-

kvaliteter 



Hvordan kan en Norsk 
Standard påvirke 
fremtidig utvikling 
 



28 

BGF kan 
innføres av 
Norske 
kommuner 

Kommunen 
utreder 
eget BGF-
nivå 

Forutsig-
barhet 
Kompetanse
heving 

Innovasjon 
og erfaringer 

Revisjon av 
Standarden 

Utvikling…veien videre 



29 

Standard – et felles fundament for innovasjon 

 

U
tv

ik
lin

g
  

o
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e
r 
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d
 

Standard som fundament for utvikling Annet fag-

dokument 
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KONSENSUS  
– gleder og utfordringer 
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Standard Norge  
ser på mulighetene for å utarbeide digitalt verktøy 
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Høring 

 

Høringsfrist 29. oktober 2019 



Takk for 

oppmerksomheten! 

 

Hanne G. Wells 
hgw@standard.no 

www.standard.no 

“It Rained and it rained and it rained...” Illustrasjon  av Katie & Simon Griffiths Hand 

(inspirert av A. A. Milne’s Ole Brumm) 

mailto:hgw@standard.no

