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Klimaet er i endring og vi må stadig oftere håndtere ekstremvær med store nedbørsmengder og 
kraftig vind, men også lengre perioder med tørke. Dette påvirker omgivelsene våre som ikke alltid er 
rustet til å takle endringene. I forbindelse med opparbeidelse av aktivitetspark i Buvika og friområde 
på Ølsholmskjæret ønsker Skaun kommune å vurdere mulige tiltak for å redusere klimagassutslipp for 
anleggene og samtidig gi dem en utforming tilpasset klimaendringene som skjer. Kommunen har søkt 
og fått tilskudd fra Miljødirektoratet til gjennomføring av mulighetsstudiene.  

Gjennom denne mulighetsstudien har vi med utgangspunkt i planene fra skisseprosjekt vurdert tiltak 
for å tilpasse anleggene til klimendringene som skjer. Her har vi jobbet for å finne tiltak som både kan 
håndtere utfordringene klimaendringene gir og også gi nye kvaliteter til anlegget. Slik kan anlegget bli 
attraktivt i seg selv, men også bidra med avlastning av utsatte områder.

For vurdering av mulig reduksjon av klimagassutslipp har vi benyttet Asplan Viak sitt verktøy for 
beregning av klimagassutslipp i grøntanlegg (Landskap LCA). Ved hjelp av dette verktøyet har vi 
regnet ut anleggets klimagassutslipp med utgangspunkt i foreliggende planer fra skisseprosjekt. 
Gjennom videre vurderinger, i samarbeid mellom energi- og miljørådgiver og landskapsarkitekt, har 
vi deretter foreslått endringer som kan bidra til å redusere utslippene. I denne mulighetsstudien har 
vi beregnet og vurdert klimagassutslipp ved etableringstidspunkt av nye anlegg. Vi har ikke beregnet 
hvor mye CO2 som kan bindes opp etter som anlegg utvikler seg og vegetasjonen vokser, hvor store 
utslipp som genereres gjennom drift av anlegget og hva skjer med masser, konstruksjoner og andre 
elementer i anlegget etter eventuell avvikling. Vi anbefaler at Skaun kommune jobber videre med 
studier av utslipp også videre gjennom anleggenes levetid og etter endt levetid for å få et totalbilde 
av klimagassutslippene knyttet til kommunens uteanlegg.

Basert på vurderingene og beregningene i mulighetsstudiene for de to konkrete områdene har 
vi i den generelle delen av rapporten samlet forslag til tiltak ved utvikling av framtidige park- og 
friluftsanlegg i kommunen. 

Skaun kommune har gjennom dette oppdraget bidratt til å sette fokus på et svært viktig område 
innen for planlegging og bygging av uteanlegg. Ved å fokusere på beregning av klimagassutslipp 
i denne typen anlegg legges et ansvar på både prosjekterende, leverandører, produsenter og 
utførende for å finne måter å redusere utslippene på. Det har fram til nå vært lite fokus på beregning 
av klimagassuslipp for denne type anlegg og det har vært nyttig for oss å få ta i bruk verktøyet vårt 
i dette prosjektet. Samtidig ser vi at leverandører av utstyr og materialer har en vei å gå for å levere 
nødvendig informasjon om sine produkter, men at også de ønsker slike forespørsler velkomne. Takket 
være engasjerte oppdragsgivere i Skaun kommune har vi kommet et lite skritt lenger og vi håper 
kommunen tar med seg innspillene fra dette arbeidet videre i kommende prosjekter.
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1. BUVIK AKTIVITETSPARK
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Aktivitetspark i Buvika - Skisseprosjekt  - Landskapsplan 26.08.2019
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Ulike sittemuligheter gir varierte møteplasser

Trimpark med lavterskeltibud for alle aldre

Sosiale lekeapparat som fremmer aktivitet 
og fungerer som møteplass

Asfaltflate med hauger for ulike aktiviteter -rulle, trille, spille ball, henge og lek på haugene Basse -en særtrøndersk aktivitetSnølek om vinteren

Bildene er illustrerende og viser eksempler på hva parken kan inneholde

Klipte stier i det grønne Spiselige veksterPlen for variert og uformell aktivitet Skotthyll

Skisseprosjekt
Asplan Viak utarbeidet i  2019 et skisseprosjekt for Buvik aktivitetspark. Skisseprosjektet ble brukt 
som grunnlag for å søke om offentlige midler gjennom Kulturdepartementets støtteordning for 
nyskapende aktivitetsanlegg. Denne ordningen birar med finansiering av nye typer anlegg som 
fremmer egenorganisert fysisk aktivitet.

Med utgangspunkt i Skaun kommunes budsjett for aktivitetsparken, og brukermedvirkning 
gjennomført av kommunen selv, utarbeidet Asplan Viak en skisseplan med kostnadsoverslag for mulig 
opparbeidelse av parken. 

Kostnadsoverslaget og skisseplanen fra skisseprosjektet er nå brukt som grunnlag for å vurdere 
mulige klimatilpasningstiltak og tiltak for klimagassreduksjon for aktivitetsparken.

Leke og henge

Rulle og spille

Trim og trening

Hovedgrep for aktivitetsparken: Tett sammenvevde aktivitetsområder og oppholdsplasser som skal stimulere 
til aktivitet for begge kjønn og alle aldersgrupper knyttes opp mot eksisterende idrettsanlegg. Med utgangspunkt 
i en møteplass i knutepunktet mellom stiene legges aktivitetsomåder som inviterer til flerbruk og uformelle 
oppholdsplasser av ulik karakter. Slik blir det lett å komme inn i parken og lett å ta den i bruk. Istedet for tydelig 
avgrensede områder vil overlapping mellom aktiviteter og oppholdsplasser gi liv og bevegelse i hele området. 
Asfaltflata med hauger skal kunne brukes til rulling og trilling med sykkel/sparkesykkel, skatebord og 
rulleskøyter, basket og annen form for utfoldelse, om vinteren kan dette området tenkes å bli et spennende 
snølandskap for lek. Trimparken skal være et lavterskeltilbud som kan tas i bruk til både lek, forsiktig trim og 
hard trening. Leke/henge-området ligger midt imellom, med nøye utvalgte apparater for sosial lek og aktivitet 
- hvor det er plass til mange på hvert enkelt apparat. Her kan man klatre, henge, slenge, disse, snurre og 
balansere - eller bare være sammen med venner. Formspråket skal være løst og ledig og invitere til uformell 
aktivitet uten konkurransepreg, noe som bl.a. inviterer jenter til å være aktive i større grad.

Aktivitetspark i Buvika - Skisseprosjekt - Hovedgrep for parken - 28.06.2019

Konseptskisse for parken fra skisseprosjektet
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1.1 KLIMATILPASNINGSTILTAK
Rapporten «Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning» gir 
klimaframskrivninger for fastlands-Norge og en beregnet utvikling fram mot 2100. 
Framskrivingene baserer seg på de globale utslippttscenariene benyttet i FNs klimapanels 
rapport fra 2013. Ut fra denne rapporten har Norsk klimaservicesenter utarbeidet fylkesvise 
klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer 
og klimautfordringer. 

Klimaprofilen for Sør-Trøndelag viser at episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig både 
i intensitet og hyppighet, noe som også vil gi mer overvann. Det forventes flere og større 
regnflommer og en økning i flomvannføring i mindre bekker og elver. Samtidig kan høyere 
temperaturer og økt fordamping gi noe økt fare for tørke om sommeren.

Med økte nedbørsmengder øker også faren for jord- og flomskred og økt erosjon som 
følge av økt nebør kan utløse flere kvikkleireskred. Aktivitetsparken ligger innenfor 
risikosone for kvikkleire kartlagt av NVE (lav faregrad risikoklasse 3), jfr. planbeskrivelse for 
områdereguleringsplan for Buvika. Det er viktig at det gjøres nærmere grunnundersøkelser 
før utbygging for å få kartlagt dette nærmere.

Det ventes liten endring i vindforhold som følge av klimaendringene, men selv små endringer 
i vindforholdene kan gi store konsekvenser. Vindskader pga. kraftige kast, gjerne fra andre 
retninger enn normalvindretningen, kan gi store skader. Skjerming for vind i oppholdsarealer 
i utendørs anlegg er dessuten et viktig tema uansett økning eller ei.

Asplan Viak har utarbeidet lokalklimaanalyse og kartlagt dreneringslinjer og nedbørsområder 
i området hvor aktivitetsparken planlegges. Disse gjengis i det påfølgende.

Lokalklima Skaun 

Definisjon på lokalklima 

Lokalklimaanalysen vil se på forholdet mellom de prosesser som skjer i terrengoverflaten styrt av 
krefter i den frie atmosfæren (værlagsvinder) og prosesser som er mer lokale og terrengbundne 
(lokalklima). Analysen vil avdekke naturgitte forutsetninger gitt av meteorologi, topografiske forhold 
og menneskeskapte faktorer som har innvirkning på lokalklimaet. Naturgitte forutsetninger kan være 
vindforhold, temperaturforskjeller, solforhold etc. Menneskeskapte faktorer kan være plantet 
vegetasjon, bebyggelse, veger og andre anlegg som leder vind, gir skygge eller transporterer 
bort/hindrer utlufting av forurenset luft.  

Vindrose 

Vindrosen viser fremherskende vindretninger og styrke.  
Fremherskende vindretninger er fra nordnordvest og sørsørøst. Kilde: World Windatlas 
 

 

Figur 1. Fremherskende vindretning er verifisert av innbygger i Buvika. 

 

To lokaliteter som skal vurderes 

 Skaunhallen/Buvik skole  
 Ølsholm 

Lokalklimaanalyse
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Figur 2. Lokalklimakart Skaunhallen/Buvik skole 

Skaunhallen/Buvika skole. Området ligger på et høyere nivå enn fjorden og er mer vindutsatt. 
Hovedvindretningen vil først og fremst være fra sørøst og følge terrenget/daldraget fra sør med 
elven Vigda ned mot planområdet. Området er også utsatt for vind fra nordvest som ledes i fjorden. 
Det er lite som skjermer for vind i dette området. Det bør etableres vindskjermer i form av 
vegetasjonsbelter vist på arealer merket med røde ovaler på kartet, eller levegger ved leke- og 
sittegrupper.  

 

Figur 3. Grønnstrukturens betydning.  Grønnstruktur har betydning for friskluftstilførsel og kan styre 
tilførselen der det er behov for det. Beplantning sør for området kan sikre god drenering av kaldluft 
fra skogen og ha vinddempende effekt (Johannes Aicher, Asplan Viak). 

 

 

Figur 4.  Eksempel på en benk som gir skjerming for vind og sol (om man vil). Basert på Lenzhozer, 
2015.  

 

Figur 5. Illustrasjonen viser en benk med god skjerming av en tett hekk. (Hanne Jonassen, Asplan Viak) 
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Aktsomhetskart for flom (NVE)
Buvik aktivitetspark

Kartet viser NVEs aktsomhetsområder for flom, og tilhørende maksimal vannstandsstigning, tilknyttet Vigda og Hammerbekken.

Aktsomhetsområdene viser potensielt flomutsatte områder, og ansees som tilstrekkelig dokumentasjon av flomsikkerhet for tiltak innenfor
sikkerhetsklasse F1 og F2 (20 og 200 års gjentaksintervall, inkludert påslag for klimatilplasning).

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 120 24060 m

Aktsomhetsområder flom



Klimatilpasning og klimagassreduserende tiltak i idretts- og friluftsområder i Skaun kommune 9

1.05 ha

0.51 ha

0.25 ha

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Buvik aktivitetspark
Nedbørfelt

Dreneringslinjer
≥ 10 ha
≥ 5 ha
≥ 2.5 ha
≥ 1 ha
≥ 0.1 ha

Dreneringslinjer og nedbørfelt er generert i overflatemodellen SCALGO Live.

Dreneringslinjer med nedbørfelt større en 2.5 - 5 hektar (ha) defineres som flomveier. Erfaringsmessig kan intense nedbørhendelser føre til
flomproblematikk i nedbørfelt i denne størrelsesordenen.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 50 10025 m

Dreneringslinjer og nedbørsfelt
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Buvik aktivitetspark

Stormflo - 20 års gjentaksintervall
Stormflo i 2090 - 266 cm
Stormflo nå - 211 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 70 14035 m

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Buvik aktivitetspark

Stormflo - 20 års gjentaksintervall
Stormflo i 2090 - 266 cm
Stormflo nå - 211 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 70 14035 m

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Buvik aktivitetspark

Stormflo - 200 års gjentaksintervall
Stormflo i 2090 - 284 cm
Stomflo nå - 229 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 70 14035 m

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Buvik aktivitetspark

Stormflo - 1000 års gjentaksintervall
Stormflo i 2090  - 295 cm
Stormflo nå - 240 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

BUVIK AKTIVITETSPARK

0 70 14035 m

Stormflo

Middelhøyvann

Stormflo 20 års gjentaksintervall Stormflo 1000 års gjentaksintervall

Stormflo 200 års gjentaksintervall
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Vurderinger og forslag til tiltak

Denne vegetasjonen bør suppleres for å gi en skjermende effekt. Vegetasjonen bør etableres 
i flere sjikt ved å plante buskvegetasjon under oppstammede trær. Vegetasjonsfeltene bør 
utvides for å gi en sammenhengende skjerm og skjermingseffekten vil øke med dybden på 
vegetasjonsskjermen. Her må det gjøres en avveining mellom skjerming og ønsket plass for 
åpne flater til opphold og aktivitet. 

Utsnittene viser eksisterende og planlagt vegetasjon med oransje ringer

Lokalklimaanalysen viser at de fremherskende vindretningene er fra sørøst og nordvest, 
og ettersom området for aktivitetsparken ligger åpent til uten særlig skjerming blir 
aktivitetsparken vindutsatt fra begge kanter. I skisseprosjektet ligger allerede noe 
vegetasjon nordvest og sørøst for aktivitetsområdene, både eksisterende og som en del av 
skisseprosjektet.

Vind

Figuren viser prinsipp for beplantning for å gi skjermende effekt. Vegetasjonen bør etableres i 
flere sjikt og dybden bør være stor for å gi god skjerming.

Vegetasjon i flere sjikt gir bedre skjermingseffekt.
Foto: Trine Rathe
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Som flomberegningene viser vil aktivitetsparken ikke bli utsatt for flom. Flomfare og stormflo 
i området er knyttet til fjorden, Vigda og Hammerbekken, og aktivitetsparken ligger vesentlig 
høyere enn disse. 

Kartlegging av vannveger viser at nedbørsfelt som drenerer til aktivitetsparken er små, og 
kun mindre dreneringslinjer går gjennom området. Området ligger derfor ikke utsatt til for 
flom og har heller ikke tilstrekkelig tilførsel av vann til etablering av bekk e.l., selv med ventet 
økning i vannmengder. Arealene med harde dekker er små og beliggenheten på et stort areal 
med permeabelt dekke (gressbakke) gjør at kapasiteten til å håndtere overvannet innenfor 
området er god. Dersom det er ønskelig å utnytte overflatevannet som et element i parken 
kan en mulighet være å endre terrenget i nedbørsfeltene rundt slik at flere av disse dreneres 
inn mot parken. Dette krever at man gjør vurderinger i et større område

Ved eventuell videre utbygging av områdene rundt aktivitetsparken, med etablering av større 
omfang av harde dekker, vil avrenningen av overflatevann til flomveiene i området bli større. 
Aktivitetsparken med sine ubebygde, åpne og grønne flater og vegetasjonsfelt vil da kunne 
være en ressurs i håndtering av overvann.

Løsmassekart fra NGU viser imidlertid at massene i grunnen består av havavsetninger og at 
grunnen er uegnet til infiltrasjon. Lokale overvannstiltak i området vil derfor i første rekke 
være fordrøyning og forsinkelse av avrenningen og i liten grad infiltrasjon.

Dagens dreneringslinjer gjennom parken fortsetter videre nordover mot fjorden gjennom 
boligtomter som ligger i nord, en av dreneringslinjene ser ut til å lede rett mot et bolighus. 
Med tanke på videre utbygging av området og mulig økt tilstrømning til disse vannveiene 
kan det være verdt å vurdere en omlegging av disse dreneringslinjene nå. Ved hjelp av åpne 
vannrenner, forsenkninger i terrenget og terrengforming vil man kunne lede vannet vekk fra 
boligtomtene og over i dreneringslinjer som ikke kommer i konflikt med bebyggelse, f.eks. 
FV802 i vest. Skisseprosjektet viser allerede dette i form av avskjærende grøft i overkant av 
boligtomtene.

Selv om vannmengdene i det daglige ikke vil være store nok til å utnyttes i parken kan det legges inn 
elementer som samler vannet og gjør det synlig ved større regnskyll, som et morsomt innslag i parken. 

Bildet over viser instalasjon fra 
Regnlekplatsen i Gøteborg. Her samles 
regnvannet og utnyttes til lekeelement.

Vannet som renner av fra parkens 
harde flater kan ledes til vannrenner 
som samler og synliggjør vannet 

Kunstverk fra Esperantoplatsen i 
Gøteborg, “Now you see it, then you 
don’t” av Bea Szenfeld. Maling som 
kun vises når det regner.

Overvann
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Økt temperatur og fordamping og lengre perioder med tørke vil bl.a. ha betydning for 
vegetasjonen i anlegget. Lengre vekstsesong kan gi mulighet for nye, varmekjære arter. 
Veksling mellom tørkeperioder og kraftig nedbør stiller samtidig krav til valg av vegetasjon 
som kan tåle dette. Bevisst plassering av tørkesterk vegetasjon på høyder i parken og 
vegetasjon som foretrekker fuktig miljø i forsekninger i terrenget vil bidra til en frodigere 
vegetasjon.

Økt temperatur og tørkeperioder kan også gi større 
behov for skjerming ved oppholdsplasser. Den 
planlagte takkontruksjonen vil allerede bidra til 
dette, men også vegetasjon kan bidra til skyggefulle 
oppholdsplasser ved behov.

Spredningen av fremmede arter med høy økologisk risiko forsterkes ved økt temperatur og 
før bygging er det viktig at det gjøres en kartlegging, og eventuell fjerning, av fremmede arter 
i området. Artsdatabankens økologiske grunnkart viser funn av Klistersvineblom (Senecio 
viscosus) og Hvitsteinkløver (Melilotus albus) som er klasifisert med svært høy risiko hhv. 
nord og sør for parken.

Mange rødlistearter blir truet som følge av klimaendringene. Av rødlistearter viser 
Artsdatabankens kart registrering av gulspurv, som er kategorisert som nær truet, i området. 

I følge miljøorganisasjonen Sabima er 1 av 3 biearter på den norske rødlista. Biene har en 
viktig rolle i pollinering av planter og utdrydning av bier truer igjen matproduksjonen vår. 
Biene er avhengig av plantemangfold og ved gjengroing av kulturlandskap og reduksjon i 
artsrikdommen forsvinner matfatet til biene gradvis. 

For å bedre levekårene for de truede artene og øke artsmangfoldet kan vi bidra med små 
enkle tiltak som å ta vare på eksisterende ville blomster, etablere blomstereng og andre 
blomstrende planter, fuglekasser i trærne, la døde planterester ligge i anlegget og skape et 
mest mulig naturlikt miljø.

Vegeteasjon som trives i fuktig klima kan plasseres lavt i terrenget.  Her fra 
rabatt for overvannshåntering i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. 
Foto: Anita Tveiten, Statens Vegvesen.

Enkle tiltak for å øke artsmangfoldet kan være fulgekasser i trærne og bevaring/etablering av blomstereng

Temperaturøkning



Klimatilpasning og klimagassreduserende tiltak i idretts- og friluftsområder i Skaun kommune 14

1.2 KLIMAGASSREDUSERENDE TILTAK
Aktivitetsparken i Buvika er et lite anlegg planlagt med en stor del grønne og naturlige dekker. Med 
tanke på å holde kosntadsnivået nede er parken i utgangspunktet planlagt med lite terrenginngrep 
og massetransport. De nye elementene i parken er konsentert i et lite område, med store deler av 
grøntområdet urørt. Alt dette er tiltak som er med på å holde klimagassutslippet nede. Likevel ser vi 
at det er mulig å redusere utslipp ytterligere, og våre utregnigner og eksempler på forbedring gjengis i 
dette kapittelet.

Beregningene for parken er gjort ved etableringstidspunkt og som utgangspunkt har vi valgt utførelser 
og produkter som kan anses som “standard”. Faktorer som materialenes levetid, utslipp ved drift og 
vedlikehold, karbonbinding gjennom den stadig voksende vegetasjonen og annet som vil ha betydning 
for anlegget over tid inngår ikke i beregningene i denne rapporten, men er viktig å ha med i videre 
vurderinger for anlegget. Et materiale som har lavt utslipp ved produksjon og leveranse kan totalt sett 
vise seg som et dårligere alternativ dersom holdbarheten er lavere og levetiden kortere enn et solid 
materiale med større avtrykk i etableringsfasen. På sikt vil også trær og busker som plantes i parken 
binde karbon som de tar opp via fotosyntesen og på den måten bidra positivt for parkens endelige 
klimaavtrykk.

I enkelte tilfeller kan tiltak som reduserer klimagassutslippet komme i konflikt med andre hensyn, som 
f.eks. universell utforming, ønsket funksjon eller visuelt uttrykk. Her har vi i første rekke vurdert tiltak 
for reduksjon av utslipp og ikke tatt stilling til hvilke hensyn som skal vektes høyest.

Innhenting av grunnlag for beregningene har vært til dels utfordrende og vi har ikke lyktes å 
framskaffe ideelt beregningsgrunnlag for alle produkter i planen. Vi ser at etterspørsel etter epd-er 
for utstyr og materialer er relativt nytt for mange leverandører og ikke alle har klart å gi oss det vi 
trenger for å få et helt riktig bilde. Beregningene vi har gjort er derfor basert på enkeltprodukter/-
leverandører hvor vi har klart å innhente tall, andre leverandører av tilsvarende produkt vil muligens 
kunne vise til andre utslippstall. Forhåpentligvis vil prosjekter som dette utfordre leverandører 
og bidra til å sette fokus på temaet. Målet må være at det blir like enkelt å framskaffe tall på 
klimagassutslipp som å innhente pris på produktene.

Resultater og forslag til tiltak

Søylediagrammet til høyre viser sammenligning av aktivitetsparken før og etter klimagassreduserende 
tiltak, sortert etter kategori. Som søylene viser utgjør kategorien dekker og kanter en vesentlig del av 
utslippene. Her ligger det derfor et stort potensiale for å redusere utslipp og valg av dekker bør settes 
i fokus. 

Vi ser også at transport utgjør en stor del av utslippene knyttet til anlegget. En mulig vei for å 
redusere dette utslippet kan være å sette transportmengde/-avstand som et tildelingskriterium i 
anbudsprosessen. Jo mere som kan skaffes lokalt, desto større reduksjon i utslipp. 

Omlegging til elektriske kjøretøy ved transport og elektifisert maskinpark hos entreprenørene på 
byggeplass er også mulige tiltak som vil være med på å redusere utslipp ved etablering av parken. 
Som eksempel kan nevnes at Trondheim kommune har den siste tiden stilt krav om dette ved enkelte 
anlegg.

Tabellen på neste side viser en mer detaljert framstilling av beregningene vi har gjort. Foreliggende skisseprosjekt, 
kalt “standard prosjekt”, viser hvilken type materialer som vanligvis brukes og hvor disse vanligvis produseres. 
“Forbedret prosjekt” viser også material og produksjonssted med forslag til forbedringer for å redusere 
klimagassutslippene. For både standard og forbedret prosjekt vises utslipp forbundet med produksjonen av 
materialer (A1-A3) og transport fra fabrikk til Buvik aktivitetspark (A4) iht. NS 3720. Mellom standard og forbedret 
prosjekt ligger kolonner som viser hvordan forbedret prosjekt gjør det sammenlignet med standard prosjekt for 
materialproduksjon, transport og total. Prosenten viser hvor mye utslipp som kommer fra forbedret prosjekt 
sammenlignet med standard prosjekt. 100 % tilsvarer samme mengde utslipp.

Utskifting av masser bidrar til økt utslipp, både i form av frigjøring av klimagasser ved uttak og ved transport av 
masser ut og inn fra anlegget. Ved å redusere behovet for graving bevares eksisterende bindinger i grunnen og ved å 
gjenbruke masser som graves opp på stedet reduseres behovet for transport. 

Figuren viser beregnet utslipp for aktivitetsparken fordelt på kategori. Søylen til venstre viser planlagt skisseprosjekt beregnet 
med “standard” utførelse, søylen til høyre viser samme utslipp etter foreslåtte tiltak for reduksjon av klimagassutslipp.
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Under-
nummer/
inndeling

Beskrivelse Enhet verdi Valg Transport-
avstand

Utslipp 
materialer 
(kg CO2 
ekv, A1-
A3)

Utslipp 
transport 
(kg CO2 
ekv A4)

Totale 
utslipp 
(kg CO2-
ekv)

Material Transport Total verdi Valg Transport-
avstand

Utslipp 
materialer 
(kg CO2 
ekv, A1-A3)

Utslipp 
transport 
(kg CO2 
ekv A4)

Totale 
utslipp 
(kg CO2-
ekv)

76--GNL Storgatesteinskant lm 220 Naturstein Kina 335            946           1 281     61 % 4 % 19 % 220 Eksisterende stein Prosjektspesifikk 204            35              239        

77--GNL
Asfalt

m² 495 Agb 11. Asfalt (slitelag) Lokal 3 165         257           3 422     67 % 100 % 70 % 495 ABS 11 (Eco Asfalt) Lokal 2 122         257           2 379     
77--GNL Grus m² 211 Grus Lokal 660            66             726        100 % 100 % 100 % 211 Grus Lokal 660            66              726        
77--GNL Kunstgress m² 138 Kunstgress Europa 11 122       1 488        12 610  100 % 100 % 100 % 138 Kunstgress Europa 11 122       1 488        12 610  

773-YNL
Sykkelparkering

stk 5 Sykkelstativ bøy vestre Norge 169            2               172        50 % 600 % 58 % 5 Franske sykkelstativ Europa 85               15              100        
20 cm m² 211 Grov (20-120) Lokal 158            263           420        100 % 100 % 100 % 211 Grov (20-120) Lokal 158            263           420        
30 cm m² 444 Grov (20-120) Lokal 498            829           1 327     100 % 100 % 100 % 444 Grov (20-120) Lokal 498            829           1 327     
50 cm m² 415 Grov (20-120) Lokal 775            1 292        2 067     100 % 100 % 100 % 415 Grov (20-120) Lokal 775            1 292        2 067     
10 cm m² 1070 Fin (<32) Lokal 512            666           1 178     100 % 100 % 100 % 1070 Fin (<32) Lokal 512            666           1 178     

Platting Platting m² 51 Trykkimpregnert gran Norge 96              28             123        100 % 10 % 80 % 51 Trykkimpregnert gran Lokal 96               3                98          

Takoverbygg m² 18 Tak i pleksiglass Norge 482            11             493        7 % 10 % 7 % 18
Tak i trykkimpregnert 
gran Lokal 32               1                33          

Avfallsbeh
older

Avfallsbeholder
stk 1

Vestre Urban 
avfallsbeholder Norge 178            3               180        100 % 100 % 100 % 1

Vestre Urban 
avfallsbeholder Norge 178            3                180        

Gummidek
ke

Gummidekke [63,5 
mm] m² 256 PlayGuard Europa 27 055       7 904        34 959  42 % 18 % 36 % 256 Corkeen Europa 11 253       1 415        12 667  
Dipp lav stk 1 Tufte Norge 155            2               158        100 % 100 % 100 % 1 Tufte Norge 155            2                158        
Enkel stk 1 Tufte Norge 145            2               147        100 % 100 % 100 % 1 Tufte Norge 145            2                147        
Multi rack stk 1 Tufte Norge 411            6               417        100 % 100 % 100 % 1 Tufte Norge 411            6                417        
Monkey bar liten stk 1 Tufte Norge 331            5               336        100 % 100 % 100 % 1 Tufte Norge 331            5                336        

Skotthyllba
ne

Skotthyllbane
stk 1 Standard Norge 61              12             73          100 % 100 % 100 % 1 Standard Norge 61               12              73          

Huske 6-kanthuske stk 1 CH Norge 255            16             271        100 % 100 % 100 % 1 CH Norge 255            16              271        

Betong
stk 1

Bransjestandard 
[Lavkarbon C] Lokal 43              1               44          65 % 100 % 66 % 1 Lavkarbon A Lokal 28               1                29          

Armering
stk 1

Armeringsstål 94 % 
resirkulert Norge 7                 0               7            100 % 100 % 100 % 1

Armeringsstål 94 % 
resirkulert Norge 7                 0                7            

Betong
m³ 14,8

Bransjestandard 
[Lavkarbon C] Lokal 4 706         136           4 843     64 % 100 % 65 % 14,8 Lavkarbon A Lokal 2 990         136           3 126     

Armering
kg 1332

Armeringsstål 94 % 
resirkulert Norge 773            55             828        100 % 100 % 100 % 1332

Armeringsstål 94 % 
resirkulert Norge 773            55              828        

Benkebord stk 2 Vestre Norden 211            13             224        100 % 100 % 100 % 2 Vestre Norden 211            13              224        
Benk med rygg og 
armlen stk 3 Vestre Norden 272            4               276        100 % 100 % 100 % 3 Vestre Norden 272            4                276        
Solbenk stk 1 Vestre Norden 149            13             162        100 % 100 % 100 % 1 Vestre Norden 149            13              162        

Vekster 1 710        1 710     65 % 65 % 1 110        1 110     
Sum 52 387       14 787     67 174  64 % 52 % 61 % 33 276       7 675        40 951  

Forbedret prosjektSammenligningStandard Prosjekt

Forsterk-
ningslag

Bærelag

Tuftepark

Betong og 
armering

Info om material

Benker
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Fallunderlag

Beregningene viser at fallunderlag av gummidekke er det som genererer desidert mest utslipp og 
dermed har størst potensiale til å reduserse utslippene for parken. Dette er et materiale som allerede 
er omdiskutert og det jobbes med å finne alternativer som kan vise til tilsvarende egenskaper knyttet 
til støtdemping, holdbarhet og tilgjengelighet. Alternative fallunderlag på markedet per i dag kan 
være støtdempende sand, bark, gressarmeringsmatter, kunstgress og kork. 

Sand og bark er naturprodukter som vil ha et vesentlig lavere utslipp. Det er også materialer som er 
langt billigere enn gummidekke i anskaffelse, men på lang sikt vil det ligge mye kostnader til drift av 
disse dekkene. Den største utfordringen med disse materialene er at de ikke tilfredsstiller kravene til 
universell utforming og tilgjengelighet for alle. En annen utfordring er at den støtdempende effekten 
reduseres/forsvinner ved frost i bakken. Det kan likevel være et alternativ å benytte dette på deler av 
lekeplassen i kombinasjon med harde dekker for å øke tilgjengeligheten. 

Kunstgress lages av plastmateriale og i kombinasjon med støtdempende matter kan dette benyttes 
som fallunderlag, også ved store høyder. Underlaget er lett å trille på og gir god tilgjengelighet for 
alle. Utslippene ser ut til å ligge lavere enn for gummidekke, men høyere enn kork. For beregning av 
de støtdempende mattene er det lagt til grunn produksjon av polypropylen, her er det sannsynligvis 
mye å hente på å velge resirkulerte materialer.

Fallunderlag av sand 
Foto fra Uniqa.no

Fallunderlag av kunstgress
Foto fra Aktiv lek.no

Fallunderlag av gressarmering
Foto fra CH Prosjekt

Gressarmeringsmatte av gummi
Foto fra CH Prosjekt

Støtabsorberende matte (ReFoam) for støtdemping 
under kunstgress. Foto fra Aktiv lek.no

Corkeen, fallunderlag av kork 
Foto fra Sandvikplay.no

Korken produseres av barken fra korkeik i Portugal. Treet tar ikke 
skade av fjerningen og barken vokser ut igjen.
Foto fra Sandvikplay.no

Fallunderlag av bark
Foto fra Parkmiljø.no

Kork produseres av barken fra korkeiketrær i Portugal. Våre beregninger er gjort ut ifra info om produktet Corkeen. 
Dette fallunderlaget markedsføres som et miljøvennlig alternativ samtidig som det gir samme gode tilgjenglighet 
med rullestol som gummidekke. Korken er et rent naturprodukt og inneholder ikke giftige eller kjemiske stoffer. 
Foreløpig er det usikkert om kork kan vise til god nok holdbarhet i vårt klima, men det prøves ut ved flere anlegg 
i Norge.  Det har også blitt stilt spørsmål ved om transportavstanden fra Portugal i virkeligheten gjør dette til et 
miljøvennlig valg.

Gressarmeringmatter av gummi kan legges i kombiasjon med vanlig gress. Dette gir en bedre støtdempende 
effekt enn gress alene samtidig som armeringsmatten gjør at gresset slites mindre av ferdsel. Har ikke støtdemping 
godkjent for like store fallhøyder som gummidekke. Her benyttes det også gummi som materiale, men i et mye 
mindre omfang enn i et helstøpt gummidekke. Ved hyppig bruk kan det være en utfordring at gresset slites helt ned 
og mattene bli liggende synlige. 
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Gummidekket vi har brukt som referanse i beregningene har en miljødeklarasjon (EPD) som viser 
utslipp for produktet som helhet. Det har ikke Corkeen, så der har vi gjort en beregning ut i fra de 
ulike bestanddelene. Corkeen består av kork og lim. Produsenten har gjort en LCA-beregning av kork, 
som sier at kork binder CO2, altså et negativt utslipp. Vi har ikke tatt med dette da vi er usikre på 
levetiden til Corkeen og hva som skjer etter endt levetid for dekket. Om korken f.eks. blir brent blir all 
CO2-en som var bundet sluppet ut. Vi har derfor valgt en konservativ tilnærming og sagt at korken gir 
null utslipp istedet for et negativt utslipp. 

Dersom ingen av de alternative fallunderlagene tilfredsstiller kravene til parken og kan erstatte 
gummidekket kan en reduksjon i omfang av gummidekke bidra i positiv retning. Ved å redusere 
gummidekket til kun å omfatte påkrevd sikkerhetssone for det enkelte lekeutstyret kan andre, mer 
miljøvennlige dekker velges i sonene mellom.

For alle typer fallunderlag gjelder at kortere transportavstand både ved produksjon og transport av 
ferdig produkt vil bidra til å redusere utslippene.

Dekker og kanter
Den senere tiden har flere produsenter av asfalt jobbet for å få mer miljøvennlig asfalt ut på 
markedet. Forskningsprosjekter ser bl.a. på lavtemperaturproduksjon av asfalt og gjenbruk av 
gammel asfalt i nye vegdekker. I oktober publiserte NRK Trøndelag en nyhetssak om legging av ny, 
mer miljøvennlig asfalt på fylkesveg 700 mellom Meldal og Berkåk. Her har Veidekke utviklet og 
produsert asfalt hvor deler av bindemiddelet av bitumen er erstattet med plantebasert olje.

Når det gjelder kanter av granitt er dette materiale som ofte hentes langveisfra, gjerne fra Kina, pga. 
vesentlig lavere kostnad. Her kan det istedet benyttes granitt som hentes ut og bearbeides i Norge, 
eller enda bedre, gjenbrukes kantstein som fjernes fra andre anlegg.

Fundamentering
Ved fundamentering av dekker bør det gjøres en grundig vurdering av behovet for tykkelse basert på 
grunnforholdene på stedet og forventet belastning. Reduksjon i tykkelsen på forsterknings-/bærelag 
vil både spare uttak av verdifulle naturressurser og redusere transport til anlegget. For å holde 
utslippene knyttet til denne transporten er det også avgjørende at massene hentes lokalt.

Også ved fundamentering av utstyr og møblering er det mye å hente på å velge lavutslippsbetong 
istedet for å følge vanlig bransjestandard.

Vegetasjon
Også for vegetasjon ligger det et potesiale i å redusere transportlengden. Mye av plantematerialet 
til norske anlegg hentes i dag fra produsenter utenfor Trøndelag. Bl.a. kommer en stor del gjerne fra 
Rogaland, men vi vet også at en del hentes inn fra Europa.
Under forbedret prosjekt har vi lagt inn som premiss at vegetasjonen skal hentes lokalt. I praksis 
vet vi at dette ikke alltid lar seg gjøre, da utvalget hos lokale planteskoler er begrenset, men ved å 
undersøke markedet før utarbeiding av planteplan kan man til en viss grad tilpasse plantevalget etter 
hva som faktisk lar seg skaffe innenfor ønsket transportlengde. På sikt kan det også ligge en mulighet i 
å utfordre lokale planteskoler til å utvide sortimentet sitt etter ønsker i markedet.

TreStykker 2020. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén TreStykker 2015. Foto: Thea Manum Kvarme

TreStykker ved NTNU. Foto: Anniken Syvertsen TreStykker 2018. Foto fra Trestykker.com

Konstruksjoner, utstyr og møblering
Konstruksjoner, utstyr og møblering utgjør ikke en stor del av samlet utslipp for parken og det har vært utfordrende 
å få leverandører til å framskaffe nødvendig informasjon. Vi har derfor ikke hentet inn alternativer til hvert av 
elementene i parken, men ser at det kan være noe å hente på å vurdere materialbruk og produksjonssted. 

Det har tidligere i prosessen (skisseprosjektet) vært snakk om at konstruksjoner i parken kan være en aktuell 
oppgave for arkitektstudenter ved NTNU. TreStykker er en studentdrevet og uavhengig årlig workshop for arkitekt- 
og landskapsarkitektstudenter ved de fire arkitektskolene i Norge (NMBU, NTNU, AHO og BAS). Dette kan eventuelt 
vurderes å omfatte noe av møbleringen i parken også. Utfordringen med dette kan være holdbarheten av utstyret, 
enkle trekonstruksjoner bygget på plassen kan ikke nødvendigvis skilte med samme holdbarhetsgaranti som mange 
av leverandørene av ferdig utstyr. 

Bildene under viser resultater fra noen av de tidligere gjennomføringene av studentarbeidet TreStykker.
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2. ØLSHOLMSKJÆRET
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Skisseprosjekt

Oppdr.nr: 6131026
Utført av: ASR
Justeringer utført: 
Fag: LARK

Bygn 
del Tekst Enhet Mengde Enhetspris SUM total sum

71 Terrengbehandling 234 200
Sideflyttinga av vekstjord m3 4 000 15 60 000
Rydding/ skjøtsel av eksisterende vegetasjon langs sjøside RS 1 10 000 10 000
Masseflytting internt m3 200 60 12 000
Tilførsel av masse for fylling langs veg m3 200 180 36 000
Arrondering av asfaltkuler m2 100 40 4 000
Arrondering av voll m2 180 40 7 200
Utgravinger eks. bortkjøring m3 1 000 50 50 000
Avretting av traubunn m2 4 000 10 40 000
Fiberduk m2 1 500 10 15 000

72 Konstruksjoner 3 241 000
Bygg - toalett/ lager m2 100 25 000 2 500 000
Naust, nye m2 60 10 000 600 000
Fjerning eksisterinde naust stk 1 20 000 20 000
Trebelegg, platting for handicappede og utsiktspunkt m2 80 700 56 000
Stupebrett RS 1 65 000 65 000

73 Utendørs VA-anlegg  300 000
Va-anlegg (avløp/tilførsel) til bygg toalett RS 1 300 000 300 000

74 Utendørs EL-anlegg  0

75 Utendørs tele og automatisering  0

76 Veier og plasser 1 216 800
Asfalt kjøreareal 4 cm x 2, busslomme m2 150 240 36 000
For.lag 50 cm 20-120, busslomme m3 75 270 20 250
Bærelag 10 cm 0-32 , busslomme m2 150 50 7 500
Asfalt kjøreareal 4 cm x 2, P-plass og adkomstveg m2 1 130 240 271 200
For.lag 50 cm 20-120, P-plass og adkomstveg m3 565 270 152 550
Bærelag 10 cm 0-32 , P-plass og adkomstveg m2 1 130 50 56 500
Asfaltlag 4 cm, tursti m2 1 170 150 175 500
For. lag 30 cm 20-120, tursti m3 350 270 94 500
Bærelag 10 cm 0-32, tursti m2 1 170 20 23 400
Grusdekke gangareal med overbygning, tursti mot sjø m2 280 180 50 400
Asfaltdekke m/kuler, 4 cm m2 95 150 14 250
Sandvolleyballbane RS 1 200 000 200 000
Kantstein lm 180 600 108 000
Trafikkmaling, p-plasser lm 135 50 6 750

77 Park og hage 730 100
Tilbakelegging vekstjord grasbakke (Slådding, sprøyting, gjødsling og tilsåing) m2 20 600 20 412 000
Solingsareal (vekstjord/ sand/tilsåing) m2 340 100 34 000
Tilførsel av gruslag på ballslette før utlegging av vektsjord m2 1 920 30 57 600
Vekstjordlag inkl. tilsåing på ballslette m2 1 920 100 192 000
Masseplanter m2 1 150 30 34 500

78 Diverse utstyr 679 000
Bord/ benker stk 7 10 000 70 000
Sykkelstativ stk 8 2 000 16 000
Avfallsbeholder frittstående stk 5 7 000 35 000
Avfallsbeholder for grill stk 2 7 000 14 000
Molokk, negravde containere RS 1 280 000 280 000
Bålplass m/ grill stk 1 40 000 40 000
Bom stk 1 20 000 20 000
Fotballmål 5-mannalag stk 2 3 000 6 000
Trafikkskilt stk 2 1 500 3 000
Infoskilt stk 1 15 000 15 000
Lekeapperat, 6 stk stk 6 30 000 180 000
Sum (eks. mva) 6 401 100 6 401 100
Rigg og drift  10 % 640 110
Planlegging, byggeledelse og adm. 15% 960 165
Sum (eks. mva) 8 001 375
Uforutsette kostnader 15 % av sum 1 200 206
Total Sum entreprisekostnader (eks. mva) 9 201 581

Tsujimoto Yoshihito 
Ølsholmskjæret friområde
Kostnadsoverslag
Dato: 29.09.2014

Side 1 av 1
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2.1 KLIMATILPASNINGSTILTAK
Lokalklima Skaun 

Definisjon på lokalklima 

Lokalklimaanalysen vil se på forholdet mellom de prosesser som skjer i terrengoverflaten styrt av 
krefter i den frie atmosfæren (værlagsvinder) og prosesser som er mer lokale og terrengbundne 
(lokalklima). Analysen vil avdekke naturgitte forutsetninger gitt av meteorologi, topografiske forhold 
og menneskeskapte faktorer som har innvirkning på lokalklimaet. Naturgitte forutsetninger kan være 
vindforhold, temperaturforskjeller, solforhold etc. Menneskeskapte faktorer kan være plantet 
vegetasjon, bebyggelse, veger og andre anlegg som leder vind, gir skygge eller transporterer 
bort/hindrer utlufting av forurenset luft.  

Vindrose 

Vindrosen viser fremherskende vindretninger og styrke.  
Fremherskende vindretninger er fra nordnordvest og sørsørøst. Kilde: World Windatlas 
 

 

Figur 1. Fremherskende vindretning er verifisert av innbygger i Buvika. 

 

To lokaliteter som skal vurderes 

 Skaunhallen/Buvik skole  
 Ølsholm 

Ølsholm 

 

Figur 6. Lokalklimakart Ølsholm 

Neset Ølsholm stikker ut i fjorden og et utsatt for vind fra nordvest. Lykkjnest lenger mot nordvest vil 
gi noe skjermende virkning, og den samme virkningen vil Ølsholmen ha for strandsonen sørover mot 
Buvika. Den nordre del av Ølsholm er mer vindutsatt enn den søndre. Vegetasjonen ytterst på neset 
har viktig vinddempende effekt og bør forsterkes. Der det er plass i strandsonen bør det etableres 
vegetasjon på tvers av vindretningen. 

Se prinsipper for vegetasjonsskjermer i figur 7 og 8.  
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16.52 ha

5.73 ha

4.48 ha

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Ølsholmskjæret
Nedbørfelt

Dreneringslinjer
≥ 10 ha
≥ 5 ha
≥ 2.5 ha
≥ 1 ha
≥ 0.1 ha

Dreneringslinjer og nedbørfelt er generert i overflatemodellen SCALGO Live.

Dreneringslinjer med nedbørfelt større en 2.5 - 5 hektar (ha) defineres som flomveier. Erfaringsmessig kan intense nedbørhendelser føre til
flomproblematikk i nedbørfelt i denne størrelsesordenen.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE

0 125 25062.5 m

Dreneringslinjer og nedbørsfelt
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Ølsholmskjæret
Middel høyvann

Middel høyvann i 2090 - 139 cm
Middel høyvann nå - 84 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE

0 50 10025 m Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Ølsholmskjæret
Stormflo - 20 års gjentaksintervall

Stormflo i 2090 - 266 cm
Stormflo nå - 211 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE

0 50 10025 m



Klimatilpasning og klimagassreduserende tiltak i idretts- og friluftsområder i Skaun kommune 23

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Ølsholmskjæret
Stormflo - 200 års gjentaksintervall

Stormflo i 2090 - 284 cm
Stomflo nå - 229 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE

0 50 10025 m Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Ølsholmskjæret
Stormflo - 1000 års gjentaksintervall

Stormflo i 2090  - 295 cm
Stormflo nå - 240 cm

Høyder er angitt i cm over NN2000.
Havnivå i 2090 inkluderer havnivåstigning, som er beregnet til 55 cm for Skaun kommune.
DSB anbefaler å avrunde til nærmeste 10 cm før bruk i planlegging.
Stormflo-soner og havnivåhøyder er hentet fra Kartverket.

Oppdragsgiver: Skaun kommune
Oppdragsnr.: 630239-01
Utarbeidet av: HMK
Dato: 16.11.2020

ØLSHOLMSKJÆRET FRILUFTSOMRÅDE

0 50 10025 m
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Vurderinger og forslag til tiltak
Vind
Lokalklimanalysen viser at det er den nordlige delen av Ølsholmen som er mest vindutsatt og 
at eksisterende vegetasjon her bør bevares og helst forsterkes. For best mulig vindskjerming 
bør vegetasjonen etableres i fere sjikt slik at vinden bremses og filtreres helt fra bakkenivå og 
opp.

Videre sørover gjennom området kan vinden bremses ved at det legges vegetasjonsskjermer 
på tvers av vindretningen slik at det oppstår lune soner mellom disse. Også her er 
det avgjørende for skjermingseffekten at vegetasjonen etableres med både bunnsjikt 
(markdekkende vegestasjon), mellomsjikt (busker) og toppsjikt (trær).

Eksisterende vegetasjon på Ølsholmskjæret bør bevares og forsterkes for best mulig vindskjerming

Figuren viser prinsipper for vindskjerming (dårlig - bra - best), 
hvor vegetasjon i alle sjikt gir best skjerming i sonen bak 
vegetasjonsfeltet. Figur, Asplan Viak AS.

Prinsipp for etablering vindkjerming ved hjelp av vegetasjonsbelter på tvers av 
framherskende vindretninger vist på utsnitt av Rambøll sin plan fra skisseprosjekt.

Flomveiene sør i området ser ikke ut til å berøre planlagte tiltak og har svært kort veg til fjorden. Her vil det 
viktigste være å opprettholde åpne vannveier for å gi vannet fri bane ut i fjorden.

Overvann
Kartleggingen av dreneringslinjer og nedbørsfelt for området viser at det går flomveier gjennom 
prosjektområdet lengst vest og i sør. Flomvegen i vest drenerer et relativt stort areal og vil kunne samle 
betydelig med vann ved store nedbørshendelser. Denne flomveien går gjennom planlagt parkeringsplass. 
Dersom parkeringsplassen planlegges med kanstein vil den fungere som fordrøyningsmagasin langs 
flomveien. Det kan være et godt tiltak for å håndtere overvann i tettbygde områder for å unngå skade på 
bebyggelse e.l., men her er veien til fjorden kort, så i dette  tilfellet vil det være mer hensiktsmessig å lede 
vannet forbi parkeringsplassen og videre ut i fjorden. For å få til dette må det settes av tilstrekkelig med 
plass til etablering av lavbrekk vest for parkeringsplassen.

Etablering av åpne flomveier i form av lavbrekk i terrenget ned mot fjorden for å unngå 
oversvømmelse og ødeleggelser i området. Etablering av vegetasjon om tåler fuktig miljø bidrar 
til å rense vannet på veien. Bildet er fra et boligområde i Helsinki (foto: Trine Rathe/Asplan Viak).

Flomveien i sør ligger tett på fjorden. Gatebilde fra Google streetveiw
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Stormflo
Som kartleggingen av stormflo viser kan nedre deler av de planlagte tiltakene bli berørt ved stormflo 
allerede i dag. Det bør derfor gjøres en vurdering av om det er akseptabelt eller om tiltakene bør 
flyttes lenger opp i terrenget. Dersom funksjonen til tiltaket er å oppnå kontakt med sjøen i det daglige 
(eksempelvis viste “platting for handicappede”) er kanskje dette viktigere enn å unngå oversvømmelse en 
sjelden gang, mens oppholdsarealer og -møbler bør plasseres slik at de unngår å bli stående under vann 
ved flomhendelser.

Dersom henskikten er å oppnå kontakt med vannet bør kontruksjonen 
utformes slik at tidvis oversvømmelse er akseptabelt (og kanskje også 
ønskelig) eller bygges flytende og følge vannets gang.

Stor andel grønne og permeable dekker bidrar til å forsinke avrenningen i området. 
Utsnitt fra plan fra skisseprosjekt, Rambøll AS.

Fra Grimstad park, foto: Andreas Nypan/
Asplan Viak AS

Fra Nedre Leirfoss, Foto Christine Schefte

Store arealer med permeable dekker på overflata bremser og forsinker avrenningen fra 
overflata sammenlignet med områder med harde dekker. NGUs løsmassekart viser imidlertid 
at store deler av området omfattes av tykt dekke med hav- og fjordavsetning og med svært 
stort potensiale for marin leire, mens sørlige del er kartlagt med bart fjell eller ubetydelig 
dekke av løsmasser. Området er uegnet til infiltrasjon i grunnen. Lokale overvannstiltak i 
området vil derfor i første rekke være fordrøyning og forsinkelse av avrenningen og i liten 
grad infiltrasjon. Planen fra skisseprosjektet viser i hovedsak grønne og permeable dekker, 
noe som bidrar godt til forsinkelse i avrenningen. 
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Økt temperatur gir høyere fordamping, lengre perioder med tørke og lengre vekstsesong. 
Dette gir endrede vokseforhold for vegetasjon og mulighet for nye, varmekjære arter, mens 
andre arter kan få større problemer med å overleve. Spredningen av fremmede arter kan 
forsterkes ved økt temperatur. Artsdatabankens økologiske grunnkart viser ingen fremmede 
arter i prosjektområdet per i dag.

Mange rødlistearter blir truet som følge av klimaendringene. Av rødlistearter viser 
Artsdatabankens kart registrering av Sjøorre som er kategorisert som en sårbar art i området. 

Biene har en viktig rolle i pollinering av planter og utdrydning av bier truer igjen 
matproduksjonen vår. Biene er avhengig av plantemangfold gjennom hele sesongen og ved 
gjengroing av kulturlandskap og reduksjon i artsrikdommen forsvinner matfatet til biene 
gradvis. Ølsholmskjæret har store grønne områder med mulighet for rikt arstmangfold og 
blomstrende vekster. I videre prosjektering bør eksisterende arter kartlegges og eventuell 
verdifull vegetasjon tas vare på og forsterkes. Ønsket, stedegen vegetasjonen kan forsterkes 
ved å hente frø fra vekster i nærområdet for bruk ved etablering av ny vegetasjon i anlegget. 
Tidligblomstrende arter som selje, vier og pil er viktige for villbiene. Planting av bærbusker og 
frukttrær er god mat for pollinerende innsekter som igjen sikrer god avling og sørger for et 
nyttig og vakkert innslag i friområder for oss mennesker.

Med eksisterende vegetasjon og supplering av denne ligger det også godt til rette for etablering av 
fulgekasser tilpasset ulike arter i trærne. Valg av type fulgekasser og plassering av disse bør tilpasses 
aktuelle arter i videre prosjektering. Gammel skog og død ved fungerer som habitat for mange arter, og ved 
å legge igjen deler enkelttrær eller deler av disse etter felling, legges det til rette for mange insekter og dyr.

Det ligger godt til rette for etablering av fuglekasser og innsektshotell i eksisterende og ny vegetasjon ved Ølsholmskjæret. Her 
vist i form av fuglekasser for blåmeis (foto: Getty images) og enkel form form insektshotell i død ved (foto: Rune Aanderaa)

Forsterking av eksisterende, blomstrende vegestasjon vil bidra med næring til pollinerende insekter. Her 
fra Langøyene i Oslofjorden, foto: Kirsti Reinsberg Mørch/Asplan Viak.

Temperaturøkning
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2.2 KLIMAGASSREDUSERENDE TILTAK
Etter innspill fra Skaun kommune er det ikke utført egne beregninger av klimagassutslipp for 
Ølsholmskjæret, men mulige tiltak for reduksjon av utslipp omtales kort her basert på resultatene fra 
aktivitetsparken (del 1) og erfaringer fra andre beregninger.

Skisseprosjektet utarbeidet av Rambøll i 2014 viser et anlegg med en stor andel grønne dekker og 
høy grad av gjenbruk av stedlige masser, noe som allerede gir et godt utgangspunkt med tanke på 
både klimatilpasning og lavt klimagassutslipp. Vekstjord fra eksisterende grønne arealer sideflyttes, 
mellomlagres og gjenbrukes i anlegget. I videre prosjektering kan det gjøres en vurdering av om deler  
av disse massene og vegetasjonen kan bli liggende som i dag uten at det gjøres inngrep som frigjør 
lagret CO2.

Ved tilførsel av masser til overbygning for nye dekker i området bør det vurderes om det er 
mulig å benytte gjenbruksmasser, både fra stedet og fra andre områder i kommunen og omegn, 
istedet for uttak og tilkjøring av nye steinmasser. Knuste rivingsmasser fra bygninger eller sorterte 
fundamenteringsmasser fra avviklede anlegg kan være mulig å ta i bruk. Også ved valg av toppdekke 
bør gjenbruk vurderes

Tykkelse på overbygning for de ulike dekkene må vurderes grundig ut ifra grunnforholdene på stedet 
og forventet belastning, og dimensjoneres så tynn som mulig uten av det går på bekostning av 
kvaliteten i det ferdige anlegget.

Ved valg av utstyr og møblering anbefales det å benytte produkter som er produsert mest mulig 
kortreist og leverandører bør utfordres til å legge fram miljødeklarasjoner (EPD-er) som viser 
beregning av klimagassutslipp for produktene. En del utstyr leveres normalt i stål. Det bør vurderes 
om det istedet kan anskaffes utstyr som er utført helt eller delvis i tre som alternativ.  Om mulig kan 
utstyr og møblering gjenbrukes fra andre anlegg.

Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon gir et godt utgangspunkt for lavt klimagassutslipp.

Elektriske anleggsmaskiner vil bidra godt til å redusere klimagassutslipp ved 
bygging av nye anlegg. Foto: Nasta

Det er mye masser som skal flyttes på Ølsholmskjæret. Dette krever bruk av maskiner som normalt går på diesel. Det 
er imidlertid et økende marked for elektriske maskiner og kommunen bør ha som målsetting at slike skal benyttes i 
gjennomføring av prosjektet.
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3. GENERELL DEL
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3.1 KLIMATILPASNINGSTILTAK

Rapporten «Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning» gir 
klimaframskrivninger for fastlands-Norge og en beregnet utvikling fram mot 2100. 
Framskrivingene baserer seg på de globale utslippsscenariene benyttet i FNs klimapanels 
rapport fra 2013. Ut fra denne rapporten har Norsk klimaservicesenter utarbeidet fylkesvise 
klimaprofiler som gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer 
og klimautfordringer. 

Klimaprofilen for Sør-Trøndelag viser at episoder med kraftig nedbør vil øke vesentlig både 
i intensitet og hyppighet, noe som også vil gi mer overvann. Det forventes flere og større 
regnflommer og en økning i flomvannføring i mindre bekker og elver. Samtidig kan høyere 
temperaturer og økt fordamping gi økt fare for tørke om sommeren.

Med økte nedbørsmengder øker også faren for jord- og flomskred og økt erosjon som følge 
av mer nedbør kan utløse flere kvikkleireskred.

Det ventes liten endring i vindforhold som følge av klimaendringene, men selv små endringer 
i vind kan gi store konsekvenser bl.a. gjennom sterke vindkast fra uvante retninger og 
endringer i nedbørsmønster. Vindforhold er også et viktig tema for trivsel i utendørs anlegg 
og skjerming for vind bør vurderes i alle anlegg, uanvhengig av endring eller ei. 

Klimaet er i endring og vi må stadig oftere håndtere ekstremvær med store nedbørsmengder og 
kraftig vind, men også lengre perioder med tørke.

Miljødirektoratet har på sine nettsider for klimatilpasning punktvis listet utfordringer som natur og 
samfunn står overfor i tiden framover.
• Flom -flere og større regnflommer
• Fukt og råte - økning i fuktskader i bygg
• Havforsuring - økt opptak av menneskeskapt CO2
• Havnivå - havet stiger pga. temperaturøkning og smelting av is
• Nedbør - økt hyppighet og intensitet i kraftig nedbør
• Overvann -økt avrenning pga. økt nedbør
• Skred - flere løsmasseskred, flere våtsnøskred, færre tørrsnøskred pga. varmere og våtere klima 
• Snø - mindre snø og kortere snøsesong i lavlandet, økt vinternedbør og mer snø i høyfjellet
• Stormflo - høyere og hyppigere stormflo
• Temperatur - økning i temperatur
• Tørke - lengre perioder uten nedbør og økt fordampning pga. høyere temperatur
• Vekstsesong - lengre vekstsesong pga. økt temperatur
• Vind - forventes små endringer, men store konsekvenser bl.a. for nedbørsmønster

Bevaring og planting av trær og skog er et eksempel på tiltak som kan håndtere flere av klimautfordringene 
ved at de binder jorda og reduserer erosjon, bidrar til regulering av vannføring og renser vannet, 
gir kjølende effekt gjennom fordamping, demper vinden og gir skygge på dager med behov for det. 
Vegetasjonen bidrar også i klimagassregnskapet for anleggene, ved binding av CO2 både i selve 
vegetasjonen og jordsmonnet. Det å ta vare på eksisterende vegetasjon er derfor et viktig tiltak både med 
tanke på klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som det er et viktig trivselsskapende 
og kostnadsbesparende element.

Terrengtilpasning og bevaring av eksisiterende skog er et eksempel på tiltak som kan løse flere av klimautfordringene. Her fra 
Halden fengsel hvor tiltakene er tilpasset eksisterende terreng slik at skogen er bevart. Landskapsarkitekt og foto: Asplan Viak AS
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Håndtering av overvann kan gjøres ved både naturbaserte og tekniske tiltak. Med 
økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller av kraftige regnskyll vil tradisjonelle 
overvannsløsninger med sluk og avløpsrør bli overbelastet og få problemer med å 
håndtere vannmengdene. På harde flater og i rør renner vannet med høy hastighet og 
med store nedbørsmengder på kort tid kan kapasiteten på ledningsnettet overskrides og gi 
oversvømmelser og store ødeleggelser. På sin ferd over harde flater tar vannet også med seg 
ulike former for forurensning og gir dårlig vannkvalitet i resipient. Med åpne, naturbaserte 
løsninger på overflata og i terrenget bremses vannet, slik at avrenningen forsinkes og de 
store flomtoppene begrenses. Gjennom vegetasjon og permeable dekker renses også vannet 
på sin vei.

I stedet for å lede vannet raskets mulig bort og ned i rør bør vannet sees på som en ressurs i 
anleggene. Vann i dagen avlaster ledningsnettet, begrenser flomskader, styrker mulighetene 
for variert vegetasjon og gir grunnag for bredt biologisk mangfold. Åpne overvannsløsninger 
kan utformes med morsomme løsninger for lek og aktivitet, vakre og attraktive elementer 
i oppholdsarealer og livgivende kilde for planter og dyr. Vann skaper liv i omgivelsene og 
trivsel i anleggene. 

Overvann For å ha kontroll over, og håndtere, overvannet som kommer med økte nedbørsmengder er det avgjørende 
at dette blir en del av planleggingen i tidlig fase, på lik linje med planlegging av veger og andre forbindelser. 

Tretrinnsstrategien er et prinsipp for håndtering av overvannet som bør legges til grunn for planlegging av 
nye anlegg. Figuren under gjengir de tre trinnene i strategien:
1. Fange opp og infiltrere - Avrenning fra mindre regn kan ledes til grønne/permeable dekker hvor vannet 

infilteres, som en del av vannets naturlige kretsløp.
2. Samle og forsinke - Når det regner mye kan avrenningen forsinkes, f.eks. ved etablering av dammer, 

regnbed eller andre former for forsenkninger. Eksempelvis kan ballbaner, skateanlegg eller andre 
aktivitetsflater fungere som vannmagasin ved store regnskyll og bidra til å kontrollere avrenningen.

3. Sikre trygge flomveier - Ved ekstreme nedbørshendelser må vannet finne åpne, trygge veier mot 
fjorden slik at det ikke forårsaker ødeleggelser på sin vei. Åpne bekker og forsenkninger i terrenget 
fungerer som naturlige flomveger. Veger vil også fungere som flomveg, det er da viktig å ha oversikt 
over fallforhold og kanter/fravær av kanter for å kontollere vannets ferd.

Ved planlegging av tiltak i nye idretts- og aktivitetsområder må eksisterende dreneringslinjer, nedbørsfelt 
og flomveger kartlegges og kapasiteten på disse vurderes. Dersom arealet med harde dekker økes til fordel 
for permeable dekker øker avrenningen og mer overvann må håndteres. 

Nye tiltak må plasseres slik at de ikke er til hinder for vannets veg. Det bør vurderes om områder kan 
tilrettelegges for oversvømmelse med tiltak som benyttes som element i håndteringen av overvannet. 
F.eks. kan baner, skateanlegg og andre aktivitetsflater fungere som fordrøyningsmagasiner ved store 
nedbørsmengder og dermed forsinke avrenningen fra anlegget.
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Trinn 1 - Fange opp og infiltrere
Avrenning fra mindre regn kan fanges opp og infiltreres gjennom permeable flater som gress, 
grus, sand, gressarmering, regnbed osv. Få harde, tette flater og stor grad av permeable 
dekker og gir mindre avrenning fra overflata. Ved å unngå kantestein eller etablere kanter 
uten visflate i overgangen mellom harde og permeable dekker kan vannet renne fritt ut på 
de permeable dekkene for infiltrering. Graden av infiltrasjon vil variere med grunnforholdene 
på stedet, ikke alle områder egner seg til infiltrasjon i grunnen, men permeable dekker vil 
uansett bidra til å forsinke avrenningen. Massene i grunnen på stedet bør kartlegges for å 
avgjøre mulighetene for infiltrasjon. Dersom massene er tette og dårlig egnet til infiltrasjon 
er det viktig å ha kontroll over hvor vannet tar veien videre etter infiltrasjon i de øvre, 
permeable lagene slik av vannet ikke dukker opp igjen uønskede steder og gjør skade. 

Trinn 2 - Samle og forsinke
Ved store nedbørsmengder bør overvannet samles og forsinkes for å redusere og utsette avrenning 
og hindre overbelastning på ledningsnettet. Vannet kan ledes langs kanter, via renner eller andre 
forsenkninger til dammer, regnbed, eller andre nedsenkede arealer. Vannveiene kan etableres med 
terskler som holder vannet tilbake opp til et visst nivå. Aktivitetsflater kan senkes ned og fungere som 
vannmagasiner. Ved å ta i bruk slike arealer til fordrøyning kan også vannet fungere som et element for lek, 
læring og aktivitet i anleggene.

Permeable overflater som grus, gressarmering og plantefelt som ofte belegges med harde, tette dekker bidrar 
til iniltrasjon av overvannet. Her vises fra venstre snarveg med gressarmering ved Byåsen skole i Tronheim (foto 
Synlig.no, grusdekke under sykkelparkering i Maskinparken på Lilleby (foto Synlig.no), regnbed i Deichmanns 
gate i Oslo (foto: Janicke Ramfjord Egeberg). Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS

Stor andel av permeable dekker i anleggene øker graden av infiltrasjon. Bildene viser Ladeparken og Leira 
kirkegård i Trondheim. Landskapsarkitekt Asplan Viak AS. Foto: Synlig.no

Fordrøyning av overvann som element for lek, aktivitet, rekreasjon og læring. Her fra anleggene Byåsen skole (foto: Trine Rathe), 
Deichmanns gate (foto: Åse Holte), Sønæs i Viborg, Danmark (foto: Carsten Ingemann)

Overvannshåndtering og lek i prosjektet sØnæs ved Viborg i Danmark. Alle foto: Carsten Ingemann

Nedsenkede aktivitetsflater kan fungere som magasin for fordrøyning av overvann ved store nedbørsmengder. Bildene viser 
skateanlegg i flomsikringsprosjekt ved Krogstadelva (foto: Asplan Viak) og nedsenket tennisbane i København.
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Trinn 3 - sikre flomveier
Det må legges til rette for at vannet finner veien til fjorden uten å forårsake skade på sin vei, 
også ved ekstreme nedbørshendelser. Elver og bekker vil fungere som naturlige flomveier 
og  ved å gi plass til gjenåpning av bekker som er lagt i rør finner vannet naturlige veier mot 
fjorden. Bygg og konstruksjoner må plasseres med tilstrekkelig avstand fra flomveiene både 
vertikalt og horisotalt, slik at de ikke danner barrierer for vannet. Terrenget må formes med 
fall vegg fra bygninger og mot flomveiene for å unngå at vannet trenger inn istedet for å 
ledes vekk.
Veier og andre forbindelser fungerer ofte som flomveier gjennom et område. Bevisst bruk av 
fallforhold og kantstein er da avgjørende for å lede vannet ønsket vei. Kantstein med visflate 
der man ønsker å ikke slippe vannet til, nedsenkede kanter, sluk eller åpninger i kantsteinen 
der man ønsker å lede vannet.

Gjenåpning av bekker som ligger i rør vil være naturlige flomveier på 
veien til resipient. Bildet viser Sverresdalsbekken som er gjenåpnet og 
leder vannet til Nidelva og videre ut i fjorden. Terskler bidrar både til å 
forsinke og rense vannet på veien. Foto: Håvard Knotten/Asplan Viak

Flomsikringsprosjekt ved Krogstadelva. Foto: Asplan Viak

Utforming av tiltak i sjøkanten som tåler store variasjoner i vannstand gir god kontakt med vannet og attraktive steder. Her fra 
Grimstad Park. Landskapsarkitekt Asplan Viak AS, foto: Andreas Nypan

Stormflo
Skaun kommune har 19,5km kystlinje mot Trondheimsfjorden og havnivåstigning og stormflo vil dermed 
påvirke de sjønære delene av kommunen i årene framover. Havnivåstiningen for Skaun er beregnet til 
55cm i 2090, i tillegg anbefaler DSB å runde opp til nærmeste 10cm før bruk planlegging. Dette bør legges 
til grunn for all planlegging i strandsonen og i tillegg må det tas høyde for stormflohendelser. Hvilket 
gjentaksintervall for stormflo som skal legges til grunn avhenger av hva slags tiltak som planlegges og må 
vurderes i hvert tilfelle.

Ved etablering av tiltak i strandsonen må disse plasseres høyt nok i terrenget for å unngå å bli 
oversvømmet eller utformes slik at de tåler å stå under vann tidvis. Kanskje kan også elementer tett på 
sjøen utformes slik at de tilfører noe ekstra til anlegget ved oversvømmelse, god kontakt med vannet er en 
populær kvalitet i utendørs anlegg. 
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Temperaturøkning
Økt temperatur gir økt fordamping og lengre perioder med tørke og vil bl.a. ha betydning for 
vegetasjonen i anleggene. Lengre vekstsesong kan gi mulighet for nye, varmekjære arter, mens 
enkelte eksisterende arter kan slite pga. tørke. Veksling mellom tørkeperioder og kraftig nedbør stiller 
samtidig krav til valg av vegetasjon som kan tåle dette. Bevisst plassering av tørkesterk vegetasjon på 
høyder i parken og vegetasjon som foretrekker fuktig miljø i forsekninger i terrenget vil bidra til en 
frodigere vegetasjon.

Fremmede arter
Spredningen av fremmede arter med høy økologisk risiko forsterkes ved økt temperatur og ved 
prosjektering av nye anlegg er det viktig at det gjøres en kartlegging av , og eventuell av fremmede 
arter i området. Dersom det gjøres funn av fremmede arter må det utarbeides en plan for fjerning av 
disse artene. Ulike arter krever ulike tiltak og det er svært viktig at dette gjøres på en grundig måte 
tilpasset den enkelte arten. 

Truede arter
Mange rødlistearter blir truet som følge av klimaendringene. Som eksempel kan det vi trekke fram 
at i følge miljøorganisasjonen Sabima er 1 av 3 biearter på den norske rødlista. Biene har en viktig 
rolle i pollinering av planter og utdrydning av bier truer igjen matproduksjonen vår. Biene er avhengig 
av plantemangfold og ved gjengroing av kulturlandskap og reduksjon i artsrikdommen forsvinner 
matfatet til biene gradvis. 

For å bedre levekårene for truede arter og øke artsmangfoldet kan vi bidra med små enkle tiltak 
som å ta vare på eksisterende ville vekster, etablere blomstereng og andre blomstrende planter, 
fuglekasser i trærne, la døde planterester ligge i anlegget og skape et mest mulig naturlikt miljø som 
habitat for insekter og dyr.

Skred
Mer nedbør gir større erosjon og økt fare for skred. Kartlegging av masser i grunnen og planlegging av  eventuelle 
sikringstiltak er viktig ved prosjektering av nye anlegg. Økt nedbør sammen med økt temperatur øker også faren 
for sørpeskred vinterstid. Bevisst terrengforming og plassering av nye tiltak ved prosjektering kan bidra til å 
redusere faren for skred, ha kontroll på massene dersom et skred skulle inntreffe og begrense omfang av skader ved 
skredhendelser.

Vegetasjon bidrar godt til å binde masser i grunnen og særlig bevaring av eksisterende vegetasjon, med godt utviklet 
rotsystem, vil være viktig for å bevare stabilitet i grunnen. Andre former for erosjonssikring av vannveier kan også 
være nødvendig for å hindre utgraving pga. de økte vannmengdene.

Snøforhold
Økte temperaturer fører til mindre snø og kortere snøsesong i lavlandet. Skaun kommune bør ta dette med i 
betraktning ved planlegging av nye anlegg. Vinteraktiviteter som krever snø vil få vanskeligere kår framover i 
tid. Kanskje vil f.eks. skiløyper fungere som rulleskiløyper i større deler av året enn de har gjort fram til nå, mens 
sommeridretter på barmark vil kunne få lenger sesong utendørs.

Bevaring av død ved ved uttak av skog i nye anlegg bidrar til økt mangfold av insekter, vekster og dyr. Døde trær 
og samlinger av død ved kan også være attraktive innslag både for aktivitet og det visuelle. (Foto til venstre: 
Anne Sverdrup-Thygeson, til høyre fra Terra Libera økolandsby)

Bevaring og styrking av naturlig og stedegen vegetasjon bidrar til å opprettholde og øke artsmanfoldet. Selje er 
tidligblomstrende og viktig for pollinerende insekter om våren (foto til venstre: Colourbox) og naturlige blomsterenger med 
variasjon i blomstring gjennom sesongen bidrar til å opprettholde biebestanden (foto i midten: Merete Mauland). Til høyre et 
eksempel på en enkel form for biehotell i et stykke død ved (foto: Rune Aanderaa)

Økt temperatur gir kortere snøsesong og kanskje større behov for tilrettelegging for idrett og aktiviteter på barmark?
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Optimal levegetasjon er flersjiktet og inneholder både 
løvfellende og vintergrønne arter slik at skjermingseffekten 
opprettholdes gjennom hele året. Figur, Asplan Viak AS.

Selv om vindskjerming er viktig for å invitere til opphold kan vinden kan også utnyttes 
til noe positivt, som et morsomt og nyttig element i et aktivitetsområde

Vind
Selv om det forventes kun mindre endringer i vind kan det få store konsekvenser ettersom 
vindforholdene påvirker andre forhold som nedbørsmønster og kraftige vindkast fra uvante retninger 
kan føre til store ødeleggelser. Vindskjerming gir også bedre forhold for opphold i utendørs anlegg og 
bør inngå som en naturlig del av planleggingen av nye anlegg.

For å planlegge god vindskjerming må vindforholdene kartlegges med framherskende vindretninger 
gjennom ulike tider på året. Vindskjermingen må så tilpasses vindretningen man ønsker å skjerme 
mot. Er anlegget først og fremst i bruk om sommeren er det kanskje mindre viktig å skjerme mot 
framherskende vindretning vinterstid, og motsatt.  

Eksisterende terrengformer og vegetasjon og andre elementer som bidrar positivt til skjerming 
mot framherskende vindretning bør søkes bevart og gjerne suppleres. For at vegetasjonsbelter 
som vindskjerming skal ha best effekt er det viktig at vegetasjonen etableres i flere sjikt, og for 
vindskjerming gjennom hele året bør den etableres med både løvfellende og vintergrønne arter.

Selv om det er viktig å skjerme oppholdsarealer godt mot vind kan man også velge ut områder i 
et anlegg hvor vinden synliggjøres og utnyttes til morsomme innslag og aktiviteter eller til læring, 
småskala strømproduksjon o.l.
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3.2 KLIMAGASSREDUSERENDE TILTAK
I denne mulighetsstudien har vi beregnet og vurdert klimagassutslipp ved etableringstidspunkt av nye 
anlegg. Vi har ikke beregnet hvor mye CO2 som kan bindes opp etter hvert som anlegg utvikler seg og 
vegetasjonen vokser, hvor store utslipp som genereres gjennom drift av anlegget og hva skjer med 
masser, konstruksjoner og andre elementer i anlegget etter eventuell avvikling. For å få et totalbilde 
av klimagassutslippene knyttet til kommunens uteanlegg bør også utslipp gjennom anleggenes levetid 
og etter endt levetid studeres nærmere.

Beliggenhet og adkomst 
I overordnet planlegging bør nye anlegg planlegges i områder med god tilgjengelighet uten bil for 
å redusere utslipp ved transport i bruken av anlegget. Plassering av anlegg tett på der folk bor og 
jobber, eller i nærheten av knutepunkt, gjør det enkelt å ta disse i bruk uten å måtte benytte seg av 
bil. Det bør også tilrettelegges for gode og trygge forbindelser som gir mulighet for enkel adkomst til 
fots, med sykkel eller kollektivtrafikk til anleggene.

Bevaring av terreng og vegetasjon
Ved planlegging av nye anlegg bør eksisterende kvaliteter i området kartlegges og tas vare på i størst 
mulig grad. Ved å bruke kvaliteter som allerede finnes på stedet inn i planlagte funksjoner i det nye 
anlegget reduseres behovet for inngrep. Minst mulig inngrep i eksisterende terreng, masser og 
vegetasjon er en viktig faktor for å minimere utslipp. Det gjelder både utslipp ved bruk av maskiner, 
massetransport til og fra anlegget og utslipp av klimagasser som ligger bundet i masser og vegetasjon. 

Gjenbruk 
Det ligger et stort potensial for reduksjon av klimgassutslipp ved sortering av rivingsmasser for gjenbruk 
i nye anlegg. Dersom masser kan gjenbrukes på samme sted er gevinsten enda større ved at utslipp ved 
transport reduseres. I stedet for uttak og tilførsel av nye masser i fortserknings- og bærelag kan gjenbruk av 
sorterte masser fra stedet benyttes, eller knuste rivingsmasser av f.eks. tegl eller betong fra bygninger og 
konstruksjoner som rives på stedet eller i andre anlegg. 

En viktig forutsetning for gjenbruk er at materialer og masser med miljøfarlige stoffer sorteres ut og håndteres 
på en forsvarlig måte. Det må tas prøver av eksisterende masser tidlig i prosessen for å avdekke eventuell 
forurensning. Rene masser kan gjenbrukes til fyllmasser på stedet eller gjenvinnes f.eks. i produksjon av betong 
eller asfalt. 

Kanskje kan Skaun kommune etablere et ombrukstorg (gjerne i samarbeid med andre kommuner i regionen) 
for levering og ombruk av masser, materialer og utstyr fra ulike anlegg. Kommunen kan også gjerne utfordre 
leverandørindustrien (steinleverandører, leverandører av utemøbler og byggevarer, anleggsgartnere osv. ) til å 
etablere egne gjenbrukslagere for salg. Slik kan det legges til rette for god oversikt over muligheter for gjenbruk 
i nye anlegg.

Sentral beliggenhet og god tilgjengelighet med sykkel reduserer klimagassutslipp knyttet til bilkjøring.

Bevaring og bruk av eksisterende kvaliteter inn i anlegget reduserer behovet for inngrep i vegetasjon og 
terreng og begrenser klimagassutslipp. Her fra Geilo kulturkyrkje, foto: Marianne Laa/Asplan Viak.
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Transport og maskiner
Transport utgjør en stor del av utslippene knyttet til bygging av nye anlegg, både transport av 
masser til og fra anlegget, også transport av materialer og produkter. Da er det viktig å ha fokusere 
på hvor produktet er laget, ikke nødvendigvis hvor det er hentet fra (lageret kan være i Norge, men 
produktet kan komme fra Kina). Det vil ligge en stor gevinst i å benytte så kortreiste produkter som 
mulig, både når det gjelder masser, materialer, utstyr og vegetasjon. En vei for å redusere utslipp 
knyttet til transport kan være å se på muligheten for å sette transportmengde/-avstand som et 
tildelingskriterium i anbudsprosessen. Jo mere som kan skaffes lokalt, desto større reduksjon i utslipp. 

Krav om fossilfri byggeplass med omlegging til kjøretøy med fossilfritt drivstoff ved transport og 
fossilfri maskinpark hos entreprenørene er også tiltak som vil bidra vesentlig til å redusere utslipp ved 
etablering av nye anlegg.  
Omlegging til fossilfri maskinpark bør også omfatte kommunens egne driftsmaskiner som brukes i 
drift av anlegget slik at utslippet i hele anleggets levetid reduseres.

Dekker og kanter
Gjennom beregningene for aktivitetsparken i Buvika ser vi at dekker og kanter utgjør en vesentlig 
del av klimagassutslippet for parken og at dette vil være et område hvor det er mulig å redusere 
utslippene betraktelig. Dette er resultater som vil være gjeldende også for mange andre prosjekter 
hvor dekker og kanter utgjør en del av anlegget.

Særlig viser resultatene at fallunderlag av gummidekke genererer høyt utslipp av CO2, og at det 
ligger et stort potensial i å redusere utslippene for et anlegg ved å se på reduksjon av omfang av 
gummidekke eller vurdere alternative dekker. Alternative fallunderlag på markedet per i dag kan være 
støtdempende sand, bark, gressarmeringsmatter, kunstgress og kork (se nærmere gjennomgang av 
dette under rapportens del 1). For alle typer fallunderlag gjelder at kortere transportavstand både ved 
produksjon og transport av ferdig produkt vil bidra til å redusere utslippene. 

Det må bemerkes at det kan være store variasjoner i utslipp innenfor ulike produkter i en produktgruppe, avhengig 
av bestanddeler, produksjonsmetode og produksjonssted for det enkelte produkt. Per nå ligger det en utfordring 
i å framskaffe nødvendig informasjon fra leverandørene. Svært få av de leverandørene vi har vært i kontakt med i 
forbindelse med dette og andre prosjekter kan framvise EPD’er (miljødeklarasjoner) for produktene de selger. En 
viktig jobb framover vil derfor være å oppfordre leverandører til å utarbeide og tilgjengeliggjøre miljødeklarasjoner 
for sine produkter, slik at klimagassutslipp kan bli en faktor som vurderes på samme måte som pris ved innkjøp av 
produkter til et anlegg.

Den senere tiden har produsenter av asfalt jobbet for å få mer miljøvennlig asfalt ut på markedet. 
Forskningsprosjekter ser bl.a. på lavtemperaturproduksjon av asfalt og gjenbruk av gammel asfalt i nye vegdekker. I 
oktober publiserte NRK Trøndelag en nyhetssak om legging av ny, mer miljøvennlig asfalt på fylkesveg 700 mellom 
Meldal og Berkåk. Her har Veidekke utviklet og produsert asfalt hvor deler av bindemiddelet av bitumen er erstattet 
med plantebasert olje.

Når det gjelder kanter av granitt er dette materiale som ofte hentes langveisfra, gjerne fra Kina, pga. vesentlig lavere 
kostnad. Her kan det i stedet benyttes granitt som hentes ut og bearbeides i Norge, eller enda bedre, gjenbrukes 
kantstein fra riving av andre anlegg. Ofte kan løsningen være å finne en alternativ måte for å dekke samme funksjon.

Det ligger et stort potensial for reduksjon av klimagassutslipp ved gjenbruk av rivingmasser fra andre bygg og 
anlegg. Knust teglstein kan f.eks. benyttes som tilslag i betong eller i fundament for nye dekker. Foto: til venstre 
Getty Images, til høyre Fredrik Slapø

Gjenbruk av f.eks. gatestein kan bidra til redusert klimagassutslipp knyttet til både produksjon og transport.

Fundamentering
Ved fundamentering av dekker bør det gjøres en grundig vurdering av behovet for tykkelse basert på 
grunnforholdene på stedet og forventet belastning. Reduksjon i tykkelsen på forsterknings-/bærelag vil både spare 
uttak av verdifulle naturressurser og redusere transport til anlegget. Alternativt bør det vurderes om det finnes 
gjenbruksmasser tilgjengelig for bruk i fundamenteringen (jfr. avsnitt om gjenbruk). For å holde utslippene knyttet til 
transport av masser nede er det også avgjørende at massene hentes lokalt. 

Også ved fundamentering av konstruksjoner, utstyr og møblering er det mye å hente på å velge lavutslippsbetong 
i stedet for å følge vanlig bransjestandard. Det samme gjelder for armering som kan være resirkulert og ikke 
jomfruelig.
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Vegetasjon
For vegetasjon har vi i dette prosjektet kun beregnet utslipp knyttet til transport til anlegget og her 
ligger det et potensiale i å redusere transportlengden. Mye av plantematerialet til anlegg i regionen 
hentes i dag fra produsenter utenfor Trøndelag. Bl.a. kommer en stor del gjerne fra Rogaland, men 
vi vet også at en del hentes inn fra Europa. Ved å undersøke planteutvalget lokalt før utarbeidelse av 
planteplaner og utfordre lokale planteskoler til å utvide sortimentet sitt etter ønsker i markedet kan 
man bidra til å redusere transportbehovet og utslippene knyttet til dette. 

En betydelig gevinst knyttet til vegetasjon ligger nok likevel i muligheten for binding av CO2 i planter 
og jordsmonn gjennom anleggets levetid. Størrelsen på plantene er av viktig betydning, større 
planter lagrer mer CO2. I denne studien har vi ikke vurdert utslipp og opptak knyttet til vegetasjon 
og jordsmonn, men dette er et svært viktig tema for beregning av utslipp knyttet til utendørs anlegg 
gjennom den totale levetiden og vil være et viktig område å studere nærmere framover. Kanskje kan 
vi ende opp med et opptak som er større enn utslippene og oppnå en plusspark?

Konstruksjoner, utstyr og møblering
Når det gjelder konstruksjoner, utstyr og møblering ser vi at det i dag er utfordrende å få leverandører til å 
framskaffe nødvendig informasjon for beregning av klimagassutslipp. Det ligger derfor en stor utfordring i å 
oppfordre leverandører til å framskaffe miljødeklarasjoner (EPD-er) for produktene de leverer. Slik kan vi lettere 
sammenligne ulike produkter innfor samme kategori og synliggjøre hvor utslippene er størst. Ved å etablere 
klimagassutslipp som et konkurransekriterie ved valg av produkter vil også markedet utfordres til å levere produkter 
med lavere klimagassutslipp.

Levetid
Utslipp ved produksjon av ulike materialer og utstyr bør veies opp mot levetid. Lite utslipp ved produksjon, men kort 
levetid lønner seg ikke nødvendigvis i det lange løp. Hva som skjer med produktene etter endt levetid virker også 
inn på det totale klimagassutslippet. Kan det gjenvinnes og brukes på nytt i nye anlegg, eller brennes det og frigir 
klimagasser? Dette er forhold som ikke er beregnet i denne mulighetsstudien, men som det er viktig å ha fokus på i 
videre arbeid.

Oppsummering
Når Skaun kommune i fremtidige prosjekter, både landskap og annet, vil gjøre en utbygging eller etablering av et 
område så klimavennlig som mulig, er det noen hovedpunkter man bør fokusere på. Man sier ofte at den mest 
klimavennlige kvadratmeter er den man ikke bygger. Det betyr ikke at en skal unngå all utbygging, men at man 
kanskje skal tenke på hva det er som er viktig å bygge ut, og hva som er ikke det. Trenger man å grave opp et område 
for så å erstatte det med noe som er tilnærmet likt? Videre bør lokale, kortreiste produkter velges, og gjerne ting 
som enten er gjenbrukt eller kan gjenbrukes. Det er og viktig å velge produkter og løsninger som er robuste i form 
av det ikke må byttes ut ofte. Avslutningsvis bør man ha et fokus på de største tingene som inngår i anlegget først. Jo 
mer et material eller produkt koster/utgjør i areal eller vekt, jo mer klimagassutslipp er det ofte forbundet med det. 

Transportavstand ved henting av planter påvirker klimagassutslippet til anlegget. Gjennom levetida bindes CO2 i 
vegetasjon og jordsmonn og større vegetasjon binder mer CO2. Mer kunnskap om dette vil gi et riktigere bilde av 
anleggets totale klimagassutslipp. Foto: Trine Rathe/Asplan Viak


