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Interpellasjon fra politikere

• Blågrønn faktor er rett og slett et grønt 
kinderegg:

• Utbyggerne får mulighet til å bidra til en grønn 
overvannshåndtering i kommunen.

• Vi får flere grønne flater, som mange ønsker seg.
• Bygninger og tilstøtende arealer vil få et 

arkitektoniske løft.

• Blågrønn faktor og blågrønn infrastruktur sikrer 
kommunen, kommunens innbyggere, både folk 
og dyr, en grønnere hverdag og en tryggere 
hverdag uten overvannsproblematikk og flom.



Om Ullensaker kommune

Ullensaker er en kommune i Osloregionen i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. 
40 022 innbyggere pr 2. kvartal 2020 

Ny politisk sammensetning 2019. Rød/grønt flertall etter mange år med blått flertall:

Parti Prosent %
Fremskrittspartiet 29,6
Arbeiderpartiet 27
Høyre 14,8
Senterpartiet 12,6
Sosialistisk Venstreparti 4,1
Miljøpartiet De Grønne 3,8
Venstre 3
Rødt 2,9
Kristelig Folkeparti 1,9
Liberalistene 0,4
Andre 0



Typisk Ullensaker kommune

Befolkningsutviklingen i Ullensaker fra år 2000 til  2019 

Totalt areal Ullensaker kommune: 252 km²



Karaktertrekk og utfordringer i kommunen

• Sterk befolkningsvekst - byutvikling

• Styrt utvikling – premisser som er lagt for 
lang tid fremover

• Utfordrende grunnforhold – erosjonsfare, 
kvikkleire, grunnvannsreservoar

• Presset infrastruktur – behov for 
oppdimensjonering

• Jordbrukskommune

• Stor andel skogbruksarealer

• Flyplass – logistikk



Valg av strategi

• Identifisere hva som er kommunens særtrekk

• Identifisere utfordringer som kommer

• Dialog med utbyggere, for å sette riktige krav for fremtiden

• Finne en god forankring av krav



Refleksjoner og tidligere erfaringer

Egen erfaring fra krav - BGF «Fremtidens byer»:
Kan resultere i mindre heldige elementer, for å 
oppnå en bestemt tallverdi.
Eksempel: 

• Store trær for tett på bygninger

• Grøntanlegg med stort behov for vedlikehold

• Vannanlegg som er komplisert å drifte

Vi må referere til et konkret system for BGF

BGF må vurderes tidlig nok 

Viktig med eierskap til fellesarealene, for å sikre 
godt vedlikehold og anleggets fremtidige funksjon



Godt eksempel fra eksisterende anlegg
Del av større utbyggingsområde 
Utfordring: Høy grunnvannstand
Formål i reguleringsplan: Fellesareal / vannhåndtering
Ferdig utbygd – flere formål: Felles oppholdsareal / ballspill / overvannshåndtering med kanaler



Eksempel fra eksisterende anlegg

Nedbør 3 timer – 20 års hendelse
Gangveier er tilgjengelige 

BGF faktor for kanelene
A3 Vannspeil 2
T1.2 Fordrøyning 0,5
T2 Vegetasjon (min 30%) 0,5



Kontakt med utbyggere

Vi ser at både kommunen og utbyggere er tjent med at det blir satt riktig krav 
fremover, slik at de rette kvalitetene blir implementert

Vi ønsker å få regnet ut faktoren for noen prosjekter i kommunen og bruke disse 
som utgangspunkt til fastsettelsen av eventuelle fremtidige krav

• Sikre at seriøse utbyggere er motiverte

• Hente innspill og erfaringer

• Informasjon om hva utbyggere mener er viktige og gode kvaliteter



Forankring og vegen videre

• Utarbeide en anbefaling, som legges frem for kommunestyret

• Mulig anbefaling om forankring i kommuneplan

• Må vurderes ved fremtidige rulleringer av kommuneplan
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