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Trinn 0



Trinn 1



Trinn 2



Trinn 3



….vann som aktivitet 

….vann som estetisk element

….vann som næring



Landskapsplanen



Vannet renner kontrollert 









Oppbygning av regnbed med 
infiltrasjonskammer



Oppbygning av regnbed med 
drenerende lag i midten   







Regnbed i etasjer



Regnbed i action….







Regnbed i action….



Regnbed i action….



Regnbed i action….



Aktivitet
Estetikk  
Funksjonalitet

Visualisering av vannskulptur

Vannskulptur nr.2 

Vannskulptur nr.2 



VANNSKULPTURENE



















Designprinsipper for beplantningen

▪ Eng, naturlig vegetasjon som inspirasjon

▪ Ikke tydelig skille mellom vanlig bed og regnbed

▪ Helhetlig plantevalg 

▪ Robust beplantningsmønster

▪ Bladverk og blomster i hvite nyanser brukes for å 
lyse opp og å skape kontraster- men også farger i 
arkitekturen går igjen i beplantningen som 
«happenings»

▪ Gress og blomsterstand gir struktur nesten hele 
året

▪ Blomstring i hele sesongen

▪ Beplantning i tre ulike høyder skaper variasjon og 
dybder

▪ Forskning: bevisst testing av stauder som ikke er 
brukt i regnbed tidligere

Foto: Piet Oudolf



Planteplanen

▪ 16 plantebed med ca. 25 ulike stauder
▪ Organisk beplantningsmønster i stramme former 
▪ Beskjæring og skjøtsel av eksisterende trær



Moodboard



Moodboard







Etableringsskjøtsel utføres av Braathen landskapsentreprenører
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Er blågrønn overvannshåndtering mer enn bare overvann?



Fra grå til en blågrønn tankegang

1.Mars 2017

Overvann  

Overvann er en premissgivende ressurs for byer og tettsteder. Ved 
utvikling av nye områder vurderes derfor håndtering og muligheter for 
utnyttelse av overvann alltid i en tidlig fase av planleggingen. 

I løpet av de siste årene har det kommet en haug med nye og spennende 
tiltak for overvannshåndtering deriblant bio-tak, infiltrasjonsgress, filter-
gate, blågrønn virveldam, regn-stav, staude-vei og fordrøynings-vegg. 
Tiltakene har det til felles at de er fler-funksjonelle og bidrar med 
tilleggsverdier som estetiske kvaliteter, biologisk mangfold, reduksjon av 
vannforbruk, reduksjon av energibehov og klimagasser, bedring av 
luftkvalitet, styrking av folkehelsen osv…osv…

2022?





Takk for oppmerksomheten!

Landskapsarkitekt, Janicke Ramfjord Egeberg
Janicker.egeberg@asplanviak.no


