
• Komitemedlem Alexander Eckhardt
• Landskapsarkitekt og representant for byggherre

• JM Norge er boligutvikler
• Fra kjøp av tomt via regulering til salg av bolig
• Svanemerker alle våre prosjekter
• Særlig fokus på uteområder



BLÅGRØNN FAKTOR
Mulighet og utfordringer for utviklingsprosjekter

Kommuneplan

Teknisk forskrift

Plan og bygningsloven

Reguleringsplan

Blågrønn faktor

Brann og redningsetaten

Vann og avløp

Renovasjonsetaten

Statens vegvesen

oppstillingsplasser

MUA 

sykkelparkeringsnorm

parkeringsnorm Universell utforming

sol adkomst

støy

vann

avrenning

snøopplag

vegetasjon



Men vi omstiller oss og imøtekommer de krav som gjelder, dog er vi helt avhengige av forutsigbarhet.

• Kommunene må stille realistiske krav
• Ikke bare copy/paste fra Oslo eller annen BGF
• Sette seg inn i hvilken faktorgrad som er mest hensiktsmessig og aktuelle på stedet
• Ofte motstridene krav. Hvilke krav veier tyngst?
• Ingen endring av normkrav etter rammesøknad
• Samme verktøy i alle kommuner

Byggebransjen er som folk flest, vi er skeptiske til forandring og liker ikke å gjøre ting på nye måter. 



NS 3845 eller Oslo BGF?

• Oslo mer fokusert på det blå
• Mest poeng for regnbed

• NS3845 mer balansert mellom blått og grønt
• Mest poeng for trær



• Hva er det verste som kan skje- at det blir for mange trær?



Regnbed er flotte, men er jo en form for monokultur det og. I hvert fall når det blir veldig mye på veldig mange prosjekter



• Et godt verktøy for oss i den grønne delen av boligsektoren
• Vi har vært i mindretall og en saneringspost i alle år.
• Økt bevissthet rundt miljø og natur
• Blågrønne kvaliteter gir bedre utearealer, mer trivsel, økt biologisk mangfold, mer 

robuste anlegg, mindre vedlikehold

• Håper vi kan enes rundt denne standarden. 

Avslutningsvis noen bilder fra prosjekter vi har under oppføring der krav til 
overvannsdisponeringen har bidratt til noen veldige fine løsninger og gode 
oppholdsrom!



Takk for oppmerksomheten og ja til mer blått og grønt!
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