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Utgangspunkt 2019

Kommuneplanens Arealplan 2018-2030

«Den grønne arealfaktoren ble aldri benyttet i prosjekter» jf. leder plan



Potensialet





Oppgradert gate !
Viktig gåakse mellom flyplassen og
sentrum 



Kulturkvartalet i Nerbyen
Stormen bibliotek og konserthus 
(ferdigstilt november 2014) 

Webkamera: 7.2.2023



Foto: Nordland musikkfestuke

Rådhusparken 
Før og etter oppgradering  !

Foto: Bodø kommune

FØR 2019

ETTER 2020



Lekeplasser 



Tiden hjelper
Sammenhengende blågrønn struktur og permeable dekker ?



Solparken

Stauder og viltvoksende planter



Flomløp Bodø feltregistrering (arcgis.com)

Utfordringer i ledningsnett – pågående arbeid 

https://bodo-kommune.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=54e833cf42014895a43d48153f7fb4ba


Prosess og forankring 

Bestilling 2019: 
Temaplan Overvann(strategi) og krav til BGF ifm revidering av  
KPA (2022 – 2034)



Januar 2020 – oppstart arbeid BGF og overvann 

De første arbeidsmøter var med DRIFT VEI OG VA!!
- Hva er status i dag !

Styringsgruppe – ledelsen
Arbeidsmøter

Arbeidsmøter med private utbyggere

«akilleshæl» !!!

VI VALGTE OSS NY 
NORSK STANDARD –
den kom da vi trengte en 
«veileder»



MEDVIRKNING  

•En uttalelse gjennom offentlig 
høring !!

Annen medvirkning
• Internt gjennom arbeidsmøter og 
informasjonsmøter 

•Eksternt gjennom seminarer og
informasjonsmøter

•Arbeid med skoler og ungdom
•Befaringer ute i felt



Modne krav til  BGF 
Møter med offentlige og private utbyggere /eiendomsutviklere



Overvannskartlegging Bodin vgs. 
2020-2022





BODØ kommune, sammen med Bærum, Oslo og Kristiansand er med i et 
spennende TRE prosjekt. NINA er prosjektleder for den viktige 
verdisettingen av trærs økologiske tjenester. I KRONER!



Juni 2022 
– vedtak av temaplan overvann 

Arbeidsprosess før vedtak: 
• Ledet frem til strategi for overvannshåndtering 
gjennom temaplan overvann 

• Medvirkning og informasjon 

• Forberede «grunnen» - BGF 

Arbeidsprosess etter vedtak(pågår) 
• Egen organisasjon – tverrfaglig gruppe

• Dialog utbyggere gjennom planprosesser 

• Bedre datagrunnlag – analyser flomveier

• Prioritere og implementering av tiltak i kritiske områder



Overvann i Bodø (arcgis.com)

Strategi for overvann i Bodø  

https://storymaps.arcgis.com/stories/4f5563afb7ca4b569fddc0ad839fa5d2




Innspill til BGF i arealplan (fra private utbyggere) 



Innspill til BGF i 
arealplan (internt)

• Byggesak var/er bekymret  !



Overvann og kommunalteknisk norm

Samkjøring av krav til overvann 



MYE FINT Å OPPLEVE 

«Plutselig løsner det litt
-helheten faller på plass»

Eks. 

1. Flerfunksjonelle uterom!! 

2. Breeam - overvann, valg av planter



Fagseminar mars -22
«Sammen om vann»

MÅLGRUPPE: 

• Sektorer internt i kommunen

• Fylkeskommunen

• Rådgivere 

• Entreprenører 

• Private utbyggere

ARRANGØR OG FASILITATOR: 
Bodø kommune  



ANBEFALES 

2 DAGER MED KURS MED MENING 
NATUR + OVERVANN 
TEKNISK OG MYKT

VELDIG BRA TILBAKEMELDING !

Øke kunnskapsgrunnlaget 
- sammen

MÅLGRUPPE: 

• Sektorer internt i kommunen

• Fylkeskommunen

• Rådgivere

• Entreprenører 

• Private utbyggere

ARRANGØR: Bodø kommune 

KURSHOLDER: ASPLAN VIAK (innkjøp)

VI SØKTE MILJØDIREKTORATET OM PENG  – TUSEN 
TAKK! 



Program for kurset  



Nå er vi i gang med BGF
- Og hva skjer ?



VIKTIG GRUPPE!
Deltagelse: 



Ferske eksempler
Privat utbygger 
- fortetting i 
Rønvika

Privat utbygger –
Boligfelt i distrikt. 
Flere runder før 
BGF kom med i 
VAO. Ble bra !
Innsigelse fra NVE
jf.
Aktsomhetssone 
flom 



BGF og byggesak

BGF i Bodø gjelder for 
•offentlig og private utbyggingsområder 
•Oppgradering av offentlige uterom

Kravet i KPA er ikke fasiten!

Viktig innspill fra byggesak –
- Ikke fagansvarlig for løsninger!



PLAN OG PROSJEKTFASER 

UTBYGGINGSFASEN 

Må sikre at vannhåndtering blir en del av Miljøoppfølgingen 
og kvalitetsoppfølging under ved bygging !!!

Og vi må unngå «rasering» av en tomt før bygging starter !!



Utfordring 
BGF
• Krever dialog 

• Plan og prosjektfasen –
forståelse 

• God kapasitet i eksist. 
ledningsnett i et 
utbyggingsområde

• Dårlig høydedata !

• Koordinator for overvann, 
BGF/grøntarealer 

Positivt 
BGF 

• «Tvinger» til tverrfaglighet i 
tidlig fase

• Kravet er ikke fasiten!

• Bedre landskapsplaner 

• Fokus på nedbør og 
overvann 

• Overvannsfokus gir 
merverdi   

• Skjer mye bra rundt vann –
det skaper liv og 
engasjement !

• PROSESSEN er viktig

•

Videre arbeid
BGF  

• Kjør på – ikke vær så 
redd for å sette krav til 
BGF!

• Muligheter for å
revidere og erkjenne
«feil» - og bli enige 

Råd
BGF

• Revidere krav til overvann 
og BGF i neste versjon av 
KPA

• Sammenhengende 
blågrønne strukturer – hva 
og hvordan

• Sikre trær i byen 

• Fortsette risikokartlegging 
av kritiske områder 

• Flaskehalser (stikkrenner? )

• Sikre flomveier – evt. tiltak

• Oppgradere bekker 
/flomveier

• Bedre høydedata !!
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