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Oslo fikk en ny kommuneplan i 2015 – med en samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige

(del 1) og en arealdel (del 2). De store utfordringene Oslo står

utfordringer, mål og strategier for kommunen som samfunn

overfor, ønsket om ny politikk og mer ambisiøse mål, gjør at vi

og organisasjon. Den skal være grunnlag for sektorenes

reviderer kommuneplanens samfunnsdel etter relativt kort tid.

planer og virksomhet i kommunen og bidra til at kommunen

I Planstrategi 2016–2019 bestemte bystyret at vi skal lage en

samarbeider bedre internt. Planen skal vedtas av bystyret.

ny samfunnsdel med byutviklingsstrategi. Kommuneplanen
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LESEVEILEDNING
I kapittel 2, «Oslo i endring», presenteres det store baktep-

Kapittel 4 er Oslo kommunes byutviklingsstrategi. By

pet for politikken i kommuneplanen. Kapittelet trekker opp

utviklingsstrategien peker ut hva slags utvikling det skal

utfordringer og dilemmaer som Oslo må forholde seg til –

legges til rette for i ulike områder av byen. Byutviklings

lokalt, regionalt og globalt.

strategien er et av virkemidlene for at målene i kommuneplanens samfunnsdel skal nås. Byutviklingsstrategien vil

Kapittel 3 er delt i de fire temaene fra byrådets visjon om at

også danne grunnlaget for en senere revisjon av arealdelen

Oslo skal bli en grønnere, varmere, og mer skapende by med

av kommuneplanen mot slutten av bystyreperioden.

plass til alle. Under hvert tema beskrives nå-situasjonen,
mål for utviklingen og strategier for å komme dit.
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Globale endringer påvirker Oslo mot 2040

Kapittel 1

OSLO MOT 2040

– en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Oslo er påvirket av langvarige og dyptgripende globale
endringer. Disse endringene legger viktige premisser for
byens utvikling og for utvikling av kommunal virksomhet. Det gir utfordringer og muligheter som kommunen
må ta tak i.
• Urbanisering – en stadig høyere andel av verdens og
Norges befolkning bor i by – og for Oslo betyr dette
fortsatt stor befolkningsvekst.
• Klimaendringene skjer faretruende raskt – behovet for
utslippskutt er stort og et varmere, våtere og villere
vær legger føringer for utformingen av byen.
• Større ulikhet mellom folk preger mange land og er
utfordrende for samfunnet. Innsats mot ulikhet må skje
på mange plan.
• Ny teknologi og digitalisering endrer arbeidslivet,
tjenesteproduksjonen, kommunikasjon og hvordan
vi samarbeider – noen kaller det den fjerde industrielle
revolusjon.
• Globaliseringen fører til at endringer langt unna
raskere kan få betydning for Oslo – for eksempel for
næringsliv, folkehelse og innvandring.
Foto: NTB scanpix

Foto: NTB scanpix

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver hvordan Oslo kommune vil utvikle byen frem mot
2040. Kommunens visjon er at Oslo skal bli grønnere, varmere, mer skapende og ha plass til
alle. Denne samfunnsdelen viser hvordan vi skal nå visjonen. Oslo vokser med mange nye
innbyggere hvert år. Veksten gir oss mulighet til å gjøre byen til et mer sosialt, økonomisk og
miljømessig bærekraftig samfunn. Oslo skal bli en nullutslippsby og drive frem et taktskifte
i klima- og miljøpolitikken. Oslo kommune vil legge til rette for økt boligbygging, bidra til å
redusere sosial ulikhet og styrke folkehelsen.
Befolkningsveksten skaper stort behov for nye og økte
kommunale investeringer og tjenester til befolkningen.
Oslo har de siste årene vokst med om lag 10 000 personer
i året og har vært en av de raskest voksende hovedstedene
i Europa. Oslo kommunes befolkningsfremskrivninger
viser at vi i 2040 kan regne med at det bor nærmere
900 000 innbyggere i Oslo. Veksten har imidlertid gått
noe ned i 2016. Akershus vokser nå raskere enn Oslo.
Hovedstadsområdet skal møte en fremtid med klimaendringer, teknologiutvikling, endrede kompetansekrav,
global økonomisk konkurranse og nye former for dialog og
brukermedvirkning. Flere eldre, tilflytting og innvandring
gir økt boligbehov. Derfor må kommunen sette seg nye
dristige mål for å skape en sunn, trivelig og velfungerende by uten store sosiale forskjeller og med renere luft.

områder. Nasjonale myndigheter har mål og virkemidler
for hele landet – for klima og miljø, transport, bolig,
arbeid, helse og sosial rettferdighet. Staten er en viktig aktør i Oslo og må derfor følge opp sine egne mål,
Oslos kommuneplan og den regionale planen for areal
og transport som Oslo og Akershus fylkeskommune har
blitt enige om. Den regionale planen legger til rette for at
befolkningsveksten fordeles mellom Oslo og seks andre
byer i nærheten. Oslo og regionen vil trenge økonomisk
hjelp fra Staten til å gjøre investeringer i transportsystem
for å legge til rette for nullutslippsbyen og en bærekraftig
utvikling. Regjeringen har foreslått at Akershus skal gå
inn i en ny større region med Østfold og Buskerud. Oslo
kommune ønsker nært samarbeid med resten av Oslos
storbyregion for å nå målene i regional plan og Oslos
kommuneplan.

Staten legger føringer for kommunens økonomi og gir
kommunen en rekke oppgaver og myndighet på viktige
4
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Medvirkning i arbeidet med planutkastet

Byrådet sender nå forslag til ny kommuneplan på høring.
I høringsperioden planlegger vi fire åpne møter i forskjellige deler av byen og et stort folkemøte på Rådhuset.
I tillegg sender vi høringsutkastet til alle innbyggere
over 16 år i Oslo som vi har e-postadresse til gjennom
Difi’s kontaktregister. Bydelene er invitert til å spille inn
synspunkter knyttet til lokale forhold som berøres av
kommuneplanen. De 15 bydelene har egne politisk valgte
bydelsutvalg og forvalter nær halvparten av kommunens
driftsbudsjett. Bydelene skal følge opp kommunens mål
og tilpasse tjenestene til behovene i sine lokalsamfunn. I
tillegg har Oslo kommunes kommuneplan konsekvenser
for flere enn Oslos innbyggere. Planen er også å regne
som en regional plan. Kommunene rundt Oslo, Akershus

Har du innspill til forslaget, kan du sende det til
postmottak@byr.oslo.kommune.no og merke
innspillet med innspill KPS17, innen 30.06.2017.

fylkeskommune og statlige instanser er derfor bedt om å
gi sine innspill. Statlige institusjoner har rett og plikt til å
medvirke i kommuneplanarbeidet i Oslo.
I arbeidet med høringsutkastet har vi gjennomført omfattende medvirkningsprosesser. Dette har påvirket hvordan
vi beskriver Oslos utfordringer, målene og strategiene i
kommuneplanutkastet.
I en tidlig fase holdt vi seks medvirkningsmøter med
representanter for barn og unge, eldre, innvandrere,
personer med nedsatt funksjonsevne og representanter for
byens innovative kunnskapsmiljøer. Noen av eldre-representantene uttrykte engstelse for endringer i samfunnet,
velferdsteknologi, ensomhet, innholdet i ulike tjenestetilbud og var usikre på om eldre vil få dekket sine behov
for nødvendige tjenester. I møtet med innvandrere kom
det frem historier om gjensidig mistillit mellom innvandrere og majoritetssamfunnet, inkludert det offentlige
apparatet. Flere påpekte viktigheten av at innvandrere
raskt kommer ut i arbeid.

Representanter for personer med nedsatt funksjonsevne
ønsket tilgjengelighet til alle sider av samfunnet – på lik
linje med funksjonsfriske. Enkelte pekte på at individet kan forsvinne i institusjoner og tilbud som ikke er
tilstrekkelig tilpasset, og at det er viktig at kommunen tar
høyde for både ulike funksjonsnedsettelser og person
ligheter. Deltakere fra innovative miljøer la vekt på
innbyggernes ansvar for eget liv. De diskuterte også om
kommunal styring kan motvirke faren for at nye tekno
logiske løsninger kan overkjøre brukere som ikke evner
å benytte den nye teknologien. I de tidlige medvirknings
møtene med barn og unge var miljø, sosial ulikhet, skole
og psykisk helse viktige tema.
I hver bydel har en ungdomsskole eller en videregående
skole blitt invitert til å gjennomføre en klassedebatt rundt
temaer i kommuneplanen. Også elever på noen utvalgte
barneskoler har blitt bedt om å reflektere over relevante
tema. Åtte klasser i byen gjennomførte en klassedebatt
eller refleksjon og har sendt oss resultatene. Barn og unge
trakk frem både gode og dårlige sider ved digitaliseringen
og automatiseringen av samfunnet, og kom med forslag
til hvordan samfunnet kan utvikles frem mot 2040.
Byrådene har gjennomført et åpent idémøte med
befolkningen på Facebook. Det kom inn ca. 250 innspill
om svært mange ulike temaer. I tillegg har representanter
for byrådet hatt et eget medvirkningsmøte med represen
tanter fra bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonene.
Temaer som ble diskutert var knyttet til sosial ulikhet,
fortettingsproblematikk og digitalisering og bruk av ny
teknologi.

VIKTIGE BAKGRUNNSDOKUMENTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Planstrategi for Oslo 2016–2019
Oslotrender 2015
Oslostatistikken på www.oslo.kommune.no
Nasjonale føringer for kommunal planlegging 2015
Fylkesmannens forventningsbrev om kommunal
planlegging (2016)
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus
(høst 2015)
Revidert Oslopakke 3 (2016)
Nasjonal transportplan 2014–2023, samt plangrunnlag for
kommende nasjonal transportplan.
Ruters mobilitetsplan M2016 og Konseptvalgutredning
for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU
Oslo-Navet) (begge 2015)
Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos
banenett. Plan- og bygningsetaten 2017
Oslos kommuneplan lages med utgangspunkt i planloven
(Lov om planlegging og byggesaksbehandling).
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Kapittel 2

Oslo får flere eldre

En stadig mer flerkulturell befolkning

Den mest markante endringen kommer for aldersgruppene 67-79 år og 80+ år. De ser ut til å øke med
henholdsvis 60 og 104 prosent frem til 2040. Økningen
blant de eldste er resultat av store fødselskull og sterk
innflytting etter krigen. Bedre helse gir flere leveår, som
er en viktig årsak til befolkningsvekst.

Så langt ser vi at betydelig flere flytter til Oslo fra utlandet enn fra Oslo til utlandet. Innvandrere har også en
større tendens til å bli boende i Oslo enn innenlandske
tilflyttere. Innvandrere utgjør i dag en fjerdedel av byens
befolkning. I Oslos barnehager og skoler blir det stadig
flere barn som enten selv har innvandret eller som har
foreldre som har innvandret til Norge.

Selv om aldersgruppenes andel av befolkningen ikke
endrer seg så mye, skjer det likevel en stor endring i
antallet personer i de ulike aldersgruppene. Befolkningen
over 50 år øker for eksempel trolig med cirka 55 prosent
i perioden.

OSLO I ENDRING

Kapittel 2

Oslo er og blir en ung by

Ifølge kommunens befolkningsfremskrivning kan Oslo by vokse med en tredjedel frem til 2040
og få nesten 900 000 innbyggere. Det innebærer at godt over 200 000 flere mennesker vil bo i
byen. Akershus opplever også stor befolkningsvekst. Dette øker presset på hovedstaden i form
av for eksempel økt pendling. Kommunen må bruke de mulighetene som følger med veksten –
og vi må vite mest mulig om hvem fremtidens innbyggere er for å anslå behovet for blant annet
boliger, barnehager, skoler, gravplasser, idrettsanlegg, sykehjem og infrastruktur for vann,
avfall og transport.
Kommunen må ta aktive grep for å forme byen og utnytte
mulighetene i bysamfunnet. Når vi planlegger langt
frem i tid, må vi ta stilling til viktige spørsmål: Hvor og
hvordan skal folk bo fremover, hvordan løser vi problemer knyttet til klimaendringer og luftforurensning, hvordan
stimulerer vi til næringsutvikling og arbeidsplasser, og
hvordan skal vi ta vare på de som er gamle og pleietrengende når folk lever stadig lengre? Kort og godt –
hvordan legger vi til rette for en by det er lett å trives i og
godt å leve og arbeide i – også i 2040?

Hvem er fremtidens innbyggere?

Gjennom 2016 vokste Oslo med totalt 8367 innbyggere,
eller med 1,3 prosent. Dette er den laveste folketilveksten i Oslo siden 2004. Målt i prosentvis vekst har ikke

folketilveksten vært lavere siden 2003. Det er imidlertid
vanskelig å spå om 2016 er starten på en ny trend, eller et
atypisk år. Kommuneplanen baserer seg på kommunens
egne utregninger for hvor mange innbyggere det vil bo
i byen i fremtiden. Disse utregningene bygger på kjente
forutsetninger. Det er likevel umulig å si sikkert hvordan
fremtiden blir, og Oslo kommune kan bare i begrenset
grad påvirke faktorene som fører til befolkningsvekst.

INFORMASJON:
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I en rapport fra 2017 forventer SSB at andelen som selv
har innvandret vil vokse betraktelig. Ifølge SSBs mellomalternativ for innvandring, vil Oslo ha om lag 250 000
innvandrere (født i annet land enn Norge) i 2025, og to
tredjedeler av dem vil ha bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Latin-Amerika
og Oseania utenom Australia og New Zealand. Dette
er med på å definere bildet av fremtidens mangfoldige
Oslo-borgere.

Figur 1:
2016
2040
Fordelingen av
befolk
ningen på ettårige
aldersgrupper
2016 og 2040

2040

10 000

Flyttetall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Oslo
har et jevnt tilsig av unge mennesker som flytter hit fra
resten av landet og verden for å studere eller jobbe.
De unge blir også boende her noe lenger enn tidligere.
Vi forventer at aldersgruppen 19–29 år øker med
27 prosent og at den yrkesaktive delen av befolkningen
(19–66 år) vokser med omtrent 31 prosent frem mot 2040.

Alle bydelene i Oslo har en større andel innvandrere
enn resten av landet, men det er store forskjeller mellom bydelene. I bydelene i Groruddalen og i Søndre
Nordstrand har over 30 prosent av befolkningen innvandret til Norge. I bydelene Nordstrand, Ullern, Vestre Aker
og Nordre Aker er kun 14–15 prosent av innbyggerne
innvandrere.

Figur 1 viser antall mennesker i hver aldersgruppe i 2016
og fremskrevet til 2040. Figuren viser at vi ikke skal forvente en drastisk endring i befolkningens alderssammen
setning frem mot 2040. Vi ser riktignok at det blir en noe
større andel eldre i 2040, og en lavere andel voksne i arb
eidsfør alder, og også en noe lavere andel barn og unge.

20 000
15 000

Barnebefolkningen vokser også i antall mot 2040.
Selv om Oslo har hatt en sterk økning i antall barn i
førskolealder de siste årene, begynner kun 80 prosent av
de som fødes her på skole i Oslo. Mange familier drømmer kanskje om hus med hage, og sammen med de høye
boligprisene i Oslo, fører dette til at flere flytter til
nabokommunene eller «hjemstedet» når de etablerer seg.
Vi kan også vente en nedgang i antall fødsler per kvinne.
Derfor vil barn utgjøre en mindre andel av befolkningen i
2040 enn i 2016. Samlet kan vi forvente at det blir
28 prosent flere barn fra 0–18 år frem til 2040. Det blir
derfor en økning på flere tusen nyfødte, barnehagebarn
og skolebarn som skal bo og leve i byen.

Innvandringen er den mest usikre delen av befolkningsfremskrivingene. Nasjonal politikk, men også økonomiske forhold og hendelser utenfor Norges grenser, styrer
i stor grad innvandringen.

2016
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Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

9

Trender som påvirker
handlingsrommet

Mangfold gir muligheter – men også integreringsutfordringer og større ulikhet

Oslo har både de beste og de dårligste levekårene i
Norge. De aller fleste innbyggerne i Oslo klarer seg godt,
og et mangfoldig samfunn gir muligheter for nytenk
ning. Samtidig ser vi at enkelte grupper skårer dårligere
på levekårsvariabler som inntekt, utdanningsnivå og
arbeidsdeltakelse. Kommunen må legge til rette slik at
barn får delta i aktiviteter sammen med venner uavhengig
av de voksnes inntekt.

Økt tjenestebehov og ny teknologi
krever omstilling

Flere innbyggere fører til økt behov for tjenester og for
store investeringer i all slags kommunal infrastruktur.
Flere barn og unge krever utbygging av barnehager,
skoler, idrettsanlegg og kulturtilbud. Flere eldre betyr
at kommunens utgifter til eldreomsorg øker, også fordi
kommunen skal gjøre tjenestene til de eldste bedre. At
vi er friske lenger, kan også bidra til at eldre deltar mer
aktivt i samfunnet. Dette kan endre behovet for tjeneste
tilbud fra kommunen.

Innvandrere har ulike forutsetninger for å integrere
seg raskt. Det er for eksempel store forskjeller mellom
arbeidsinnvandrere med fagkunnskaper som er etterspurt
i arbeidsmarkedet og flyktninger som krever grunnleggende kvalifisering og språkopplæring. Fattigdom er
vanligere blant innvandrerbefolkningen – og nært knyttet
til arbeidsløshet eller jobber med lav lønn.

Aktive og innsiktsfulle innbyggere vil delta i
beslutningsprosesser og forventer dialog om tjenester
som angår deres liv. Kommunen må derfor tenke nytt
om sine tjenester til en større og mer mangfoldig
befolkning. Teknologien utvikles stadig raskere og gir
store muligheter for å tilby bedre og mer brukerrettede
tjenester for innbyggerne. Mange manuelle og tidkrevende oppgaver kan automatiseres slik at de ansatte
flytter energien over på andre og mer mellommenneskelige oppgaver. Velferdsteknologi og brukerrettede digitale
tjenester kan, når det blir brukt riktig, gi eldre mer
trygghet og frihet til å leve sine liv slik de ønsker. Disse
mulighetene vil Oslo kommune bruke best mulig for å
dekke de økende tjenestebehovene.

Arbeidsmarkedet endrer seg

Foto: NTB scanpix

Det snakkes for tiden mye om data science, kunstig
intelligens, tingenes internett, bærbar teknologi, nye forretningsmodeller og lignende. Enkelte hevder at en fjerde
industriell revolusjon er i gang og skaper store endringer
i arbeidslivet. Kravene til kompetanse i arbeidslivet blir
stadig høyere. Mange eksisterende arbeidsplasser vil
kunne bli overflødige på grunn av automatisering, endret
logistikk, prosesser og effektivisering av verdikjedene.
Særlig utsatt er jobber som stiller lave kompetansekrav,
men også andre yrkesgrupper som leger, advokater,
regnskapsførere, lærere og andre høyt kvalifiserte
arbeidstakere kan være utsatt. En mengde jobber kan
bli overtatt av roboter og maskinlæring. Dette tvinger
kommunen til å tenke nytt rundt utdanning, kvalifisering
og næringsutvikling.

SMARTOSLO

Urbaniseringen øker boligbehovet

På samme tid er det viktig å unngå at endringene i måten
vi yter tjenester og kommuniserer på, skjer på en slik
måte at de som mottar bistand får problemer.

SmartOslo er et prosjekt som skal gjøre Oslo til en
mer åpen, smartere, grønnere og mer inkluderende
og skapende by.
Det må arbeides smartere og på nye måter.
Oslo kommune skal ta i bruk nye teknologier som
gjør det mulig å samhandle smartere med private og
innenfor kommunen. Det vil åpne for nye samhandlingsformer og mer verdiskaping. Nye teknologier kan bidra
til å løse flere utfordringer på miljø- og klimaområdet,
gi oss ny og bedre mobilitet og øke produktiviteten i
kommunen og byen.
SmartOslo skal bidra til bedre ressursbruk og bedre
kommunale tjenester. Det vil bygge opp under en robust

Oslo ser ut til å øke sin andel av Norges befolkning fra
12,5 til 13,5 prosent frem til 2040. Det skal bygges flere
boliger slik at alle får et sted å bo. Gjennom strategisk
byutvikling og tjenesteutvikling må kommunen legge til
rette for en realistisk befolkningsvekst.
Utviklingen i boligmarkedet påvirker sammensetningen
av befolkningen både i Oslo som helhet og i ulike deler
av byen. I tillegg øker antallet personer per bolig i deler
av boligmassen. Mange opplever også at de ikke kommer
inn på boligmarkedet i Oslo med en «vanlig» lønn. For å
sette fart på boligbyggingen opprettet byrådet et boligvekstutvalg i 2016, med representanter fra byggebran
sjen, kommunen og akademia. Utvalget foreslår blant
annet en raskere byggetakt av flere mindre leiligheter
og tettere bebyggelse. Forslagene blir brukt i den videre
utviklingen av boligpolitikken.

Klimautslipp og luftforurensning

I klimaavtalen fra Paris er det global enighet om å
begrense klodens temperaturøkning til 2 grader over
førindustrielt nivå. I tillegg skal man forsøke å begrense
økningen til 1,5 grad. Dette innebærer en global transformasjon. Beslutningene som tas de nærmeste årene er
avgjørende for om målene er innenfor rekkevidde.
For å bidra positivt til klimamålene må trenden med økte
klimagassutslipp i Oslo og hovedstadsregionen snus.
Biltrafikk er den største kilden til CO²-utslipp og luftfor
urensning, og mange osloborgere må holde seg inne om
vinteren på grunn av dårlig luft. Byen har et stort potensial
for å redusere forurensningen hvis bilbruken begrenses.

Internasjonale rammebetingelser

Norge står utenfor EU, men som EØS-medlem er vi likevel påvirket av EUs lovgivning og politikk. Derfor er det
avgjørende at kommunen finner, og gjør aktivt bruk av,
gode arenaer for samarbeid og medvirkning i Europa. For
å sikre best mulig tjenester til innbyggerne er det viktig at
kommunen tar i bruk mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid. Som hovedstad og landets største
by må Oslo på en rekke områder se til internasjonale
samarbeidspartnere for å finne relevant sammenligningsgrunnlag og nye løsninger.
Norge har på nasjonalt nivå forpliktet seg til å følge
opp FNs 17 bærekraftsmål for å sikre en bærekraftig
økonomisk, sosial og miljømessig utvikling. Lokale
myndigheter har en viktig rolle i arbeidet med å nå
målene innen 2030. Oslo skal følge opp målene, og vil
ta et spesielt ansvar for mål 11 om bærekraftige byer og
samfunn.

Globalisering og økt usikkerhet

Globaliseringen har ført til at samfunnet må håndtere
nye utfordringer og risiko. Langsiktig planlegging må ta
dette inn over seg. Oslo må møte fremtiden slik at vi kan
håndtere sjokk og akutte hendelser som kan gjøre byen
sårbar og forstyrre ro og orden. Kommunen må derfor ha
beredskap for å kunne håndtere ukjente situasjoner som
følge av nye sykdommer, pandemier, terrorhandlinger,
flyktningestrømmer eller naturkatastrofer. Økte krav til
beredskap og sikring av teknisk infrastruktur gjør at kommunen må iverksette en rekke tiltak. Disse påvirker både
planlegging, gjennomføring av investeringer og drift av
ferdige anlegg. Tiltakene er omfattende og kan føre til
høye kostnader.

by som er økonomisk, demokratisk og sosialt bærekraftig.
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Storbyregionen Oslo
Oslo og Akershus samarbeider om bærekraft
og vekst

Regional areal- AREALog transportstruktur
REGIONAL
OG TRANSPORTSTRUKTUR
Prioriterte vekstområder:

Hurdal

Oslo by
Eidsvoll

Bedre transportnett for kollektivtrafikken
binder regionen sammen

Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter

Nannestad

Særlige innsatsområder for økt
by- og næringsutvikling

Gardermoen

Bybåndet

JESSHEIM

Flyplasser

Knytte Oslo og de regionale
byene tettere sammen

Transportinfrastruktu
- jernbane (eksisteren
- kun vei

Regionale kollektivknutepunkt

Planområdet

Knytte regionale byer og
arbeidsplasskonsentrasjoner til
regionale kollektivknutepunkt
Knytte prioriterte lokale byer og
tettsteder til regionale byer

Årnes

Ask

Nittedal

Kløfta

Regional areal- og transportstruktur
Frogner
Prioriterte vekstområder:

Oslo by

OSLO

LILLESTRØM
Fetsund

n
re
Lø

ASKER

Fjerdingby

og
sk

SANDVIKA

Flateby

Nesoddtangen
Kolbotn

ÅS
Drøbak

Bjørkelangen

Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter
Særlige innsatsområder for økt
by- og næringsutvikling

Heggedal

SKI

Regionale byer

Ytre Enebakk

Prioriterte lokale byer og
tettsteder. Størrelsen indikerer at
noen steder prioriteres høyere
Prinsipper for videreutvikling av
kollektivsystem:

Sørumsand

bu

Kollektivtrafikken må være attraktiv for å konkurrere med bilkjøringen i regionen og i Oslo. I Oslo og
Akershus har kollektivtrafikken hatt en kraftig vekst de
senere årene. Mange pendler til og fra Oslo, mellom hjem
og jobb. Det er derfor behov for å øke antall avganger og
gjøre kollektivtrafikken enda mer attraktiv. T-banenettet
er ryggraden i trafikken i regionen og utgjør halvparten
av kollektivtransporten. For Oslo er bygging av den nye
Fornebubanen og en ny sentrumstunnel for T-banen derfor helt sentralt. Kapasitet på jernbanestrekningen Oslo
S–Lysaker og vendekapasiteten på Oslo S bestemmer i
dag togtilbudet. Kapasiteten blir maksimalt utnyttet når
InterCity-utbyggingen kobler sammen byer på Østlandet,
slik at det blir enklere å bo og jobbe der man vil. Jernbaneverket (BaneNOR), Statens vegvesen og Ruter AS
har laget en utredning for hvordan kapasitet i kollek-

Prinsipper for videreutvikling av
kollektivsystem:

Regionale byer

Eidsvoll verk/Råholt

ne

Et sterkt og godt samarbeid med Akershus er nødvendig
for å nå målene både i kommuneplanen og den regionale
planen. Sammen driver Oslo og Akershus Ruter AS, som
skal styrke kollektivtrafikken, binde regionen sammen

FAKTA: REGIONAL PLAN FOR OSLO OG AKERSHUS

r
Fo

Oslo vokser raskt, men befolkningsveksten er fordelt i hele
Osloregionen. I 2016 vokste Akershus med 9835 innbyggere – en høyere vekst enn i Oslo. Flere av kommunene
rundt Oslo har hatt like høy eller høyere befolkningsvekst
enn Oslo, og ifølge SSB vil Oslo og Akershus til sammen
ha over 1,6 millioner innbyggere i 2040. Oslo og Akershus
har et felles arbeids- og boligmarked. Fordi utviklingen i
hovedstadsregionen er så viktig, samarbeider Oslo nært
med sine naboer. Gjennom en felles regional plan for areal
og transport har Oslo og Akershus blitt enige om noen mål
og strategier. Disse strategiene gjør det mulig å legge til
rette for at innbyggerne skal kunne bo og reise på en mer
klimavennlig måte selv med en stor befolkningsvekst.
Ifølge planen skal Oslo, seks regionale byer, en rekke
lokale byer og tettsteder og det såkalte «bybåndet» rundt
Oslo ha høyest befolkningsvekst.

og støtte opp om klimamålene. Ruter har en ambisiøs
kollektivtrafikkstrategi kalt M2016. Oslo har etablert et
samarbeidsråd med Akershus om hvordan den regionale planen skal gjennomføres, men vi er avhengige av at
staten forplikter seg til å følge opp målene i den. Sammen
forhandler Oslo og Akershus med staten om Oslopakke 3,
bymiljøavtale og byutviklingsavtale.

Bybåndet
Prioriterte lokale byer og
tettsteder. Størrelsen indikerer at
noen steder prioriteres høyere

Vestby

Kollektivnettverk i bybåndet
som gir mange reisemuligheter
Flyplasser

Knytte Oslo og de regionale
byene tettere sammen

Transportinfrastruktur
- jernbane (eksisterende og planlagt) og vei
- kun vei

Regionale kollektivknutepunkt

Planområdet

Knytte regionale byer og
arbeidsplasskonsentrasjoner til
regionale kollektivknutepunkt

OSLOPAKKE 3

Knytte prioriterte lokale byer og
tettsteder til regionale byer

Oslopakke
3 er en ioverordnet
plan for utbygging og
Kollektivnettverk
bybåndet
som gir mange reisemuligheter

finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veier og T-bane i Oslo og
Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3. En revidert
avtale ble inngått i 2016 med en økonomisk ramme på
100 mrd. kr (2017-2036). Finansieringen av Oslopakke
3 skjer gjennom bompenger og bevilgninger fra staten,
Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

tivtrafikken inn mot og gjennom Oslo kan økes. Den
kalles for KVU Oslo-Navet og anbefaler bygging av en
sentrumstunnel for T-banen og nye linjer, nye jernbanetunneler, kollektivknutepunkter og løsninger for å føre
mer gods over på bane. Jernbane, T-bane og buss skal
utvikles til et godt nettverk og antallet avganger skal
økes. Det kan føre til en bedre fordeling av reisende slik
at ikke alle behøver å reise via Oslo sentrum. KVU-en
er et grunnlag for Oslos byutviklingsstrategi (se kapittel
4), og for Oslo er det svært viktig at den blir innarbeidet
i Nasjonal transportplan 2018–2029.

BYMILJØAVTALENE
Bymiljøavtalene er et av statens viktigste virkemidler
for å nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektiv
transport, sykkel og gange. I stortingsmeldingen om
Nasjonal transportplan NTP (2014–2023) er det lagt
opp til styrket innsats for kollektivtransport, syklister
og fotgjengere. Det er i tiårsperioden satt av 16,9 mrd.
kr til helhetlige bymiljøavtaler. Regjeringen la frem
forslag til ny NTP våren 2017.

BYUTVIKLINGSAVTALE
Kommuner og fylkeskommuner som inngår i
bymiljøavtalene skal sikre en arealbruk som bygger
opp under kollektivtransport, sykling og gange.
Det kreves derfor en regional eller interkommunal
plan som er i tråd med nullvekstmålet for personbiltransport, og den regionale planen skal følges
opp i kommunal planlegging. Oslo og Akershus er i
forhandlinger med staten om en byutviklingsavtale.
Den skal baseres på den regionale planen.
12
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Osloregionen har uutnyttet potensial

Hovedstadsområdet er i dag et nasjonalt kraftsenter for
kunnskapsintensive næringer, med nesten halvparten av
landets forsknings- og utdanningsaktivitet og høyt utdanningsnivå, målt opp mot andre europeiske byer. Regionen
gjør det imidlertid dårligere i innovasjonsundersøkelser,
sammenlignet med resten av Nordvest-Europa. Oslo og
Akershus har utarbeidet en felles plan for innovasjon
og nyskaping. Det er en viktig målsetting for Oslo at vi
kan konkurrere med andre storbyregioner i Europa om
investeringer, kompetanse og besøkende og slik skape
flere arbeidsplasser og bedrifter.
Oslo samarbeider med nabokommuner og fylker om
internasjonal profilering av Osloregionen. Oslo og
regionen rundt har en unik mulighet til å bli et test- og
demonstrasjonslaboratorium for å utvikle og raffinere
løsninger innen helse, utdanning, transport og miljø. Her
vil Oslo kommune bli en viktig aktør og endringsagent
gjennom sin innkjøpsmakt. Som et av Europas digitale
foregangsland og -region må digitalisering opp som topp
prioritet.

RECILIENT CITIES – RESILIENS I OSLO
Oslo kommune må forutse, forebygge og ha beredskap i forhold til stressfaktorer og kriser. På kort

Kapittel 3

MÅL OG STRATEGIER MOT 2040

sikt må vi være forberedt på ekstremvær, større
ulykker og terroranslag. På lang sikt skal byen
trolig møte omstilling av økonomien og endringer
i befolkningssammensetningen. Vi må sørge for
ledig kapasitet i byens vitale infrastrukturer og
systemer, legge til rette for gode levekår, sosial
bærekraft og deltakelse for alle samfunnsgrupper –

I dette kapittelet går vi nærmere inn på de fire områdene i kommunenes visjon om en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle. Vi gir en situasjonsbeskrivelse av hvor vi er
i dag, angir noen langsiktige mål som viser hvor vi skal være i 2040, og presenterer strategier
for hvordan vi skal komme oss dit.

og gjennomføre medvirkningsaktiviteter for å sikre
eierskap i befolkningen til politiske beslutninger
som angår dem.
Recilient cities er et internasjonalt perspektiv som
utvikles gjennom nettverk og forskning der byene
er oppfordret til å utvikle egne tilpassede strategier. I 2016 deltok Oslo og Akershus fylkeskommune sammen med et nettverk av storbyer i
et FoU-prosjekt om Resilient Cities, ledet av orga
nisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i

Kapittelet løfter frem utfordringer som i stor grad handler om bærekraften i bysamfunnet. Det
dreier seg om alt fra tillitsbasert styring og ledelse, e
 ffektiv organisering av kommunens tjenesteproduksjon, utvikling av digitale tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov, behovet for å gjøre tøffe prioriteringer for å nå ambisiøse klimamål, og hvordan vi skal utdanne
dagens barn og unge for et arbeidsliv med jobber som kanskje ikke eksisterer i dag. For å møte
fremtidens behov må kommunen som organisasjon videreutvikles og den må lytte til byens
innbyggere. Ved bruk av kreativitet og ny kunnskap skal vi sammen med befolkningen møte
utfordringene og mulighetene på veien frem mot 2040!

Europa, OECD.

Foto: Anna Vaagland

MIN BY
«Ulikhet er en sterk
drivkraft i utviklingen av
byen. Vi må legge til
rette for at ulike mennesker
lever og bruker alle
områdene i byen sammen.
Det kan gi et mer inkluderende, motstandsdyktig og innovativt
Oslo for alle.»
Tor Inge Hjemdal, arkitekt. DOGA.

#MITTOSLO
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Kapittel 3.1

EN GRØNNERE BY
Hvor er vi i dag?
Oslo og verden står overfor store og økende klimautfordringer. Allerede i dag påvirker klima
endringene Oslo i form av blant annet endrede vær- og nedbørsmønstre. Byveksten legger
press på byens grønne preg, elver og bekkeløp, kultur- og naturverdier, og er en utfordring for
både rekreasjon, biologisk mangfold og klimatilpasning. I tillegg har Oslo lokale miljøproblemer, særlig knyttet til luftforurensning, som fører til at mange mennesker får alvorlige helseproblemer.
Oslo har et stort økologisk fotavtrykk

Oslo har i dag et stort økologisk fotavtrykk og er i svært
liten grad selvforsynt med mat og andre nødvendigheter.
Vekst øker ressursforbruket og gir mer avfall. Klima
avtalen fra Paris forplikter oss. Oslo vil selv ta ansvar og
bruke alle de virkemidlene kommunen har for å redusere klimagassutslippene. Et viktig spørsmål er hvordan
Oslo kommune kan opprettholde tjenestenes kvalitet og
tilbud – samtidig som både innbyggerne og kommunen
må endre atferd når det gjelder reiser, innkjøp og forbruk.
Ifølge SSB har innbyggerne i Oslo og Akershus det
største forbruket i landet målt i pengebruk. Hver innbygger i Oslo kaster også mye mat. I gjennomsnitt kaster
hver innbygger hele 42 kilo brukbar mat i året. Veksten
utgjør både en utfordring og en mulighet til å forme en
grønnere og bedre by å bo i.

Trafikk og bygg er de viktigste kildene til
klimagassutslipp og lokal forurensning

Klimagassutslippene i Oslo har økt med 25 % i perioden
1991 til 2013, men har gått noe ned fra 2013 til 2015.
Oslo skal halvere utslippene innen 2020 og være nullut
slippsby innen 2030. De største klimagassutslippene
kommer fra transport og oppvarming av bygg ved oljefyring. Den største utfordringen for utslippsreduksjoner i
Oslo er transportsektoren, derfor er det her de vi må gjøre
de største endringene.
Vekst i befolkning og arbeidsplasser i Oslo og i regionen
innebærer betydelig økt trafikkbelastning – spesielt på
grunn av økt pendling mellom Oslo og nabokommuner.
Biltrafikken i Oslo-området er ikke bærekraftig. Hoved
veianlegg beslaglegger mye plass og skaper støy for
gående, syklende og beboere. Samtidig er biltrafikken
den største kilden til lokal luftforurensning i Oslo. I dag
anbefales mange å holde seg inne på særlig forurensede
dager om vinteren. Oslo har imidlertid et godt utgangs

punkt for å redusere bilbruken. Fra begynnelsen av
2000-tallet har det blitt hyppigere avganger på buss, trikk
og T-bane, noe som har bidratt til at veksten i biltrafikken
har vært lavere enn befolkningsveksten. Oppgradering
og utbygging av T-banen, nye T-banevogner og oppgradering av trikkeskinner sammen med en knutepunkts- og
banebasert byutviklingsstrategi har bidratt. Fremover mot
2040 er flere store kollektivinvesteringer og en kraftig
utbygging av sykkelveinettet nødvendig for å sikre god
nok kapasitet til å frakte folk. Vare-, og godstransport og
anleggsmaskiner står for en betydelig andel av utslippene
i Oslo. Frem mot 2040 må det skje en omlegging fra
fossilt til fornybart drivstoff og nullutslipp, samtidig må
så mye som mulig av godstransporten flyttes fra vei til
bane og sjø.
Oppvarming med fossil olje, gass og parafin utgjorde 11
prosent av klimagassutslippene i Oslo i 2015. Fyring med
fossilt brensel gir dårligere lokal luftkvalitet. Det samme
gjør vedfyring i gamle ovner. Det er varslet forbud mot
bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra 2020.
Oslo kommune har fjernet oljefyrene fra sine bygg, og
gir tilskudd til private som gjør det samme. Oslo kommune eier og drifter fire eiendomsforetak, som forvalter
ca. 3,5 mill. kvadratmeter bygningsareal. Mange kommunale bygg lider av et vedlikeholdsetterslep og ble bygget
i en tid da det ikke var krav til at de skulle være klimaog miljøeffektive. Byggsektoren bidrar til luftforurensningen gjennom oppvarming med for eksempel ved og
olje, og byggene trenger omfattende rehabilitering for å
kunne holde moderne utslippsstandarder. Eiendomsforetakene prøver aktivt ut bedre løsninger og det arbeides
for fossilfrie byggeplasser.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Hvor skal vi være i 2040?
•

Oslo er Europas ledende miljøby og tar vare på naturmangfoldet,
kulturminnene og byens særpreg

Utslippskurve
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Totalt
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•

•

Innbyggerne opplever en levende
by med få biler, mange aktiviteter
og attraktive kvaliteter som
grøntområder og bekker i
byggesonen
Oslo er nullutslippsby og har
rustet seg til å møte et klima
i endring

300
0
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Stasjonært
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Sektorvis fordeling av CO2-utslipp i Oslo, 2015

65 % Transport

•

•

11 % Bygninger

Byens innbyggere ser klima- og
miljøvennlige transportløsninger
som det naturlige førstevalget

21 % Avfall
3%

Oslos innbyggere kan glede seg
over lokal matproduksjon og har en
kretsløpsbasert ressurshåndtering

Energi

Kilde: SSB

65 % Transport
16

11 % Bygninger
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Hvordan kommer vi dit?

MIN BY

Oslo skal selv ta ansvar – både når det gjelder å redusere forbruk, energibruk, hvordan vi
beveger oss rundt i byen og tilpasser oss et klima i endring. Utfordringene må løses gjennom
det kommunen selv kan bestemme, gjennom samarbeid med nabokommuner og regionalt og
statlig samarbeid. For å møte fremtiden på en klimasmart måte er innbyggernes egen atferd og
handlinger i hverdagen viktig.
Klimastrategien skal gi nullutslipp

Kommunens klima- og energistrategi viser hvordan vi vil
gjøre Oslo til en fossilfri by mot 2030. Kollektivtrafikken i Oslo skal gjøres fossilfri innen 2020 ved hjelp av
biodrivstoff, el eller hydrogen i stedet for fossil diesel, og
deretter utslippsfri – for eksempel ved elektriske busser.
Gjennom årlige klimabudsjetter gjør vi klimaarbeidet
forpliktende for hele kommunen. Det viktigste enkelttiltaket for utslippskutt i Oslo er karbonfangst og lagring
på avfalls- og energiproduksjonsanlegget på Klemetsrud,
som gjennomføres i samarbeid med staten. For å løse
mobilitetsutfordringer er det viktig å se utfordringer
knyttet til mobilitet og transport av personer, næringsvirksomhet og gods i sammenheng.

Oslo kommune vil gjøre det
enda mer attraktivt å bruke
buss, trikk og T-bane, blant
annet gjennom nye store
investeringsprosjekter
som Fornebubanen, ny
sentrumstunnel for
T-banen og utvidelse av
trikkenettet.

Vi må endre transportvaner. Byområder med blanding av
boliger, næring og sosial infrastruktur vil gjøre det
enklere å gå og sykle, både for innbyggere og tilreisende.
Gode skoleveier skal ta hensyn til barns behov for trygghet, og gjøre det naturlig og mulig å sykle til skolen. For
å få flere til å sykle er det nødvendig å satse på sykkelveiutbygging, helårsdrift og vedlikehold av sykkelveier,
og bysykkelordninger. I følge Plan for sykkelveinett skal
Oslo ha 280 km sykkelvei i 2025, og få totalt 530 kilo
meter kommunal og statlig sykkelvei.
For å nå målsettingene må vi også sette inn tiltak for å
redusere personbiltrafikken. Hovedveianlegg skal gjøres
om til grøntpregete bygater med lavere hastighet, brede
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”Pass på at ungdommen
får plass til morsomme
aktiviteter i byen når det
blir færre biler!”

For å få flere til å sykle er det
nødvendig å satse både på
bysykkelordningen, god
helårsdrift av sykkelveinettet
og sykkelvei-utbygging.
fortau og bebyggelse langs gatene. Parkeringsplasser
for sykkel, elbil og bildeling skal prioriteres høyt, og
fleksible og digitale løsninger i arbeidslivet kan begrense
transportbehovet i årene som kommer. Nye store investeringsprosjekter som Fornebubanen, ny sentrumstunnel
for T-banen, utvidelse av trikkenettet og andre prosjekter
vil gjøre det enda mer attraktivt å bruke buss, trikk og
T-bane. Enkelte av de store investeringene krever imid
lertid at staten bidrar med penger. Disse prosjektene er
beskrevet i KVU Oslo-Navet, en utredning om hvordan
det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må
utvikles frem mot 2030.

Bevare og styrke byens særpreg,
resirkulere og dele

Til tross for utbygging og vekst skal byens kvaliteter,
særpreg og historie bevares. Oslo kommune skal gjøre
det enklere for folk å komme seg ut i Marka og til
fjorden, og vil ta vare på friluftsinteresser og naturverdier. Mens byen vokser skal vi heve kvaliteten på de grønne
områdene. Markagrensen skal ligge fast. Vi skal videreutvikle et sammenhengende nettverk av parker, vassdrag
og turveier, og bevare verdifulle naturtyper og kulturlandskap. Barn skal ha mulighet til naturopplevelser i
hverdagen, og utearealer på skolene skal romme mange
funksjoner og muligheter, både til skole- og fritidsbruk.
Oslo kommune skal begrense avfall gjennom et fremtidsrettet, sirkulært og bærekraftig forbruk, inkludert
ombruk, deling og gjenvinning. I en sirkulær økonomi
skal ressurser holdes i kretsløp med 100 prosent ombruk
og materialgjenvinning av egnet avfall. Vi skal legge til
rette for bildeling, bruktmarkeder, reparasjoner og lokale
byttestasjoner, redusere matsvinn, bruke klimavennlige
materialer i bygg og gjenvinne bygningsavfall.

Maria Kræmer, skoleelev. Majorstua.

#MITTOSLO
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Oslo skal bli et byøkologisk
utstillingsvindu med teknologiske løsninger som muliggjør redusert og bærekraftig
ressursbruk
Grønne innovasjoner i en klimasmart by

Oslo skal være en test- og demonstrasjonsarena for fremtidsrettede og innovative produkter, forbruk og tjenester
for en bærekraftig, klimasmart og grønn byutvikling.
Oslo skal bli et byøkologisk utstillingsvindu med tekno
logiske, smarte og sirkulære løsninger som muliggjør
redusert og bærekraftig ressursbruk, og med urban
dyrking av mat i offentlige rom og fellesarealer, skolehager, parsellhager og kolonihager. Oslo skal legge bedre
til rette for lokal matproduksjon – både på land og i vann.
Grønne byrom er også viktig for regnvannshåndtering.
Dette gjør byen mer robust. Kommunen vil legge opp til
et langt mer forpliktende samarbeid mellom forskningsog utdanningssektoren, næringsliv, og annen offentlig
virksomhet om utvikling av morgendagens fornybare
og sirkulære løsninger for et nasjonalt og internasjonalt
marked.

VISSTE DU AT OSLO
ER KOMMUNEN I
NORGE MED FLEST
REGISTRERTE DYREOG PLANTEARTER,
BÅDE TOTALT OG
ARTER SOM STÅR I
FARE FOR Å DØ UT?
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Mer blått og grønt inn i byen!

Hva betyr en grønnere by for deg?

Nederst i Groruddalen – langs Hovinbekken, ligger
Bjerkedalen park, tegnet av Dronninga landskap i sam
arbeid med beboerne. Her kan du vandre på kortreist
grus fra Svelvik og sitte på benker av Røykengranitt
blant norske trær og busker. Vannparken er nærturterreng for den eldre garde, skøytebane på kalde vinterdager og mellomlandingsstopp for grågjess. I hjertet
av Bjerkedalen finner du en kafe der betjeningen på
arbeidstrening serverer mat laget fra bunnen av.

Bilfritt byliv

1

“At det ikke er biler i
sentrum gir bedre plass til
fotgjengere. Det blir mye
tryggere for dem som
spiller Pokemon Go eller
har vært på byen og
sjangler hjem på natten.”

Bilen gir frihet til folk som ellers ikke
kommer seg ut. Ikke alt og alle – verken varer
eller mennesker – kan transporteres på
sykkel. Samtidig tar biler mye plass,
forurenser og gir oss dårligere helse.
Det mener både store og små innbyggere som
har medvirket til kommuneplanen.
Forskjellen fra før til nå, er at vi tar reelt
hensyn til de negative sidene ved bilbruk og
ser på hvordan vi kan leve et bedre byliv
gjennom gradvis å begrense bilens plass i
sentrum. Bilfritt byliv gir plass til de bilene
som fortsatt må være i sentrum – og rom
for koselige ting som mennesker, trær,
sykkeltaxier, kafeer, kulturtilbud,
lekeplasser og benker. Prosjektet
skal gjennomføres innenfor
Ring 1 i tre faser frem til 2019.
Bruk fantasien og fyll gatene
med noe nytt!

- Elev ved Hallagerbakken skole

2

3

5

6

Natur og mennesker
spiller på lag i Oslo
Vi vil ha en bærekraftig by med grønn
dyrking og klimavennlige bygg – og innbyggerne må få mer kunnskap om å leve
miljøvennlig i byen. Småskala landbruk
i byen, grønne tak og takhager er tiltak
som gjør byen grønnere og triveligere – for
mennesker, dyr og planter. Vi vil at Bykuben
Oslo byøkologiske senter blir en kilde til inspirasjon og kunnskap, som gjør det enkelt
å velge rett, kobler sammen mennesker og
organisasjoner og fører til nytenkning, ideer
og forretningsmuligheter. Kanskje nettopp
du er en av Oslos nye grønne gründere?

7

Et gjerrig bygg som
lager energi

8

“Takformen er optimal
for å produsere solstrøm,
og solcellepanelene er
integrert i takflaten på en
forbilledlig måte.”

Oslo skal bli en
sykkelby for alle!
Vi jobber systematisk med å gjøre
Oslo til en tryggere by å sykle i – og
innen 2025 har vi et mål om at 25
prosent av alle reiser skal foregå på
sykkel. Dette skal vi få til gjennom
å lage nye sykkelveier, oppgradere
eksisterende sykkeltraseer, lage
sykkelparkering ved store knutepunkter, tilby servicestasjoner og
pumper, drive forskning og utvikling,
kommunisere og ha kontakt med folk
som vet hvor sykkelsetet trykker.
Her er det bare å holde hjulene i
gang med andre ord.
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- Stein Stoknes, FutureBuilt
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Plusshus lager mer energi i bruk enn
det som går med til å produsere,
bygge og drive det. Det er en gjerrig
energiprodusent. Dermed går bygget
fra å være klimaproblem, til å bli en
del av løsningen. Kilden barnehage
er tegnet av LINK arkitektur. Barnehagen har optimalt plasserte solceller, god planløsning og spennende
arkitektur. Arkitektur og miljø er ikke
i konflikt, men går hånd i hånd! I ekte
sirkulærøkonomisk ånd gjenbruker vi
fotavtrykket til eksisterende bygnings
masse og bruker deler av det gamle
bygget som fyllmasse.
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Kapittel 3.2

EN VARMERE BY
Hvor er vi i dag?
Oslo er en sammensatt by med en mangfoldig befolkning. Kommunen har kommet langt i
arbeidet for likestilling og integrering. Samtidig er økende levekårsforskjeller, stor barnefattigdom, hurtige samfunnsendringer, flere eldre, diskriminerende og ekskluderende
prosesser og ulike muligheter for barn og unge viktige utfordringer i årene som kommer.
Økende forskjeller i befolkningen kan skape sosiale spenninger og utfordre den høye
tilliten samfunnet preges av i dag.
Viktige levekårsforskjeller mellom grupper
og geografiske områder

Oslo skårer godt på en rekke levekårsindikatorer
sammenlignet med landet som helhet, men Oslo har store
sosiale forskjeller innad i og på tvers av bydeler. Enkelte
områder i byen har opphopning av levekårsproblemer,
stor trafikkbelastning, manglende vedlikehold og få
sosiale møteplasser og fellesarenaer. I seks av femten
bydeler har 20–25 prosent av husholdningene med barn
under 18 år lav inntekt.
I overkant av 1/3 av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. De fleste av disse er godt integrert i samfunnet.
Andelen minoritetskvinner i arbeidslivet er imidlertid
lav. Samtidig finner vi lav barnehagedeltakelse i bydeler
med høy andel innvandrerbarn og der det er lavt utdanningsnivå blant kvinner i alderen 25-49 år. Barnehagen
skal bidra til å gi barn grunnlag for videre læring og
utvikling. Det er derfor uheldig at de barna som har størst
behov for tilbudet deltar minst. Mange minoritetselever
dropper ut av skoleløpet, og det er en sterk sammenheng
mellom hvilken økonomi og sosial bakgrunn foreldre
har, og frafall. Grunnlaget for frafall starter allerede i
grunnskolen, og det er en utfordring at mange utsatte
barn og elever blir fulgt opp for sent. Utenforskap for
ungdom uten utdanning kan bli et særlig problem og er
også en viktig faktor bak radikalisering og fremvekst av
kriminelle gjenger.
Den teknologiske utviklingen går fort og automatisering
av arbeidslivet er i full gang. Dette vil få konsekvenser
for arbeidslivet slik vi kjenner det. Yrker kan forsvinne og
mennesker med lite kompetanse kan slite med å få jobb.
Det må legges til rette for gode sosiale møteplasser som
gir folk mulighet til å ha et aktivt og sosialt liv. 7 prosent
av ungdomsskoleelevene svarte i 2015 at de blir mobbet
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I 2040 vil Oslo ha flere eldre
enn i dag, og vi må tenke nytt
fordi flere eldre ønsker å bo
hjemme lenger og etterspørselen etter langtidsplass på
sykehjem er synkende. Vi vet
det blir flere spreke eldre,
men også at flere av de
eldste eldre har et høyt
hjelpebehov.

Foto: NTB scanpix

Hvor skal vi være i 2040?
•

•

•
minst hver 14. dag. Skal vi lykkes med arbeidet mot
mobbing, krever det et langsiktig og systematisk arbeid,
hver dag, i hele kommunen. Mange barn vokser opp med
omsorgssvikt og vold i nære relasjoner. Barnehagen og
skolen spiller en nøkkelrolle i å handle når de ser at barn
har utfordringer. Forskning viser at tidlig innsats er bra
for det enkelte barn og for samfunnet.

Tilpassede tjenester til en større og mer
mangfoldig eldrebefolkning

I 2040 vil Oslo ha flere eldre enn i dag, og vi må tenke
nytt fordi flere eldre ønsker å bo hjemme lenger og etterspørselen etter langtidsplass på sykehjem er synkende.
Vi vet det blir flere spreke eldre, men også at flere av de
eldste har et høyt hjelpebehov. Siden folk er forskjellige,
vil de få mer tilpassede og spesialiserte tjenester, både i
eget hjem og i institusjon.

Oslo har små levekårsforskjeller og
er fri for diskriminering og mobbing
Alle barn har en trygg oppvekst som
bidrar til like muligheter
Oslo kommune involverer barn og
unge i å utforme tjenester og
aktiviteter som angår dem

Husholdninger med barn under 18 år med lav
inntekt, 2014 (EU-definisjon: inntekt under 60%
av medianinntekten i Oslo) Kilde: SSB

Oslo i alt
Bydel Gamle Oslo
Bydel Grünerløkka
Bydel Sagene
Bydel St. Hanshaugen
Bydel Frogner
Bydel Ullern

•

•

Alle innbyggere har mulighet til å
delta i en meningsfylt og aktiv
hverdag
Oslo er en aldersvennlig by som er
trivelig å bo og leve i for alle

Bydel Vestre Aker
Bydel Nordre Aker
Bydel Bjerke
Bydel Grorud
Bydel Stovner
Bydel Alna
Bydel Østensjø
Bydel Nordstrand
Bydel Søndre Nordstrand
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MIN BY

Hvordan kommer vi dit?
Vi skal bekjempe fattigdom og ulikhet gjennom bedre inkludering i arbeidslivet, tidligere
innsats overfor barn og unge og en byutvikling som bidrar til større sosial balanse på tvers
av byen. Befolkningssammensetningen endrer seg frem mot 2040, og vi må møte fremtidens
samfunn med strategier tilpasset morgendagens behov.
Inkluderende samfunnsutvikling

Oslo kommune legger til rette for rask integrering av
flyktninger og asylsøkere gjennom tilbud i barnehage,
skole, norskopplæring, utdanning og arbeid. Gjennom
rekrutteringsarbeid og moderasjons- og fritaksordninger
som for eksempel ordninger som gratis kjernetid, skal vi
legge til rette for at flere barn som selv har innvandret,
eller har foreldre som har innvandret begynner i barnehage. Oslo skal bruke en betydelig del av ressursene på
barn og unge med de største utfordringene og behovene,
slik at alle får et likeverdig opplæringstilbud – det som
kalles positiv forskjellsbehandling. Kommunen vil prioritere forebygging av diskriminering og rasisme høyt, og
legger vekt på systematisk arbeid for toleranse, mangfold
og integrering. Det er avgjørende at det ikke skapes et
skille mellom det å være norsk, og det å ha foreldre som
har innvandret. I tillegg skal vi aktivt fremme aksept for
kjønns- og seksualitetsmangfold.

Deltakelse i et seriøst arbeidsliv gir økonomisk selvstendighet, sosial deltakelse, språklig
trening og andre kvaliteter
som fremmer helse og trivsel.
Deltakelse i et seriøst arbeidsliv gir økonomisk selv
stendighet, sosial deltakelse, språklig trening og andre
kvaliteter som fremmer helse og trivsel. Kommunen må
tilrettelegge for systematisk og tettere samarbeid med
næringslivet og etablere møteplasser for arbeidssøkende
og næringsliv for at vi skal få til en rettferdig omstilling av
arbeidslivet. Det er viktig med tett samarbeid med partene
i arbeidslivet. Sosialt entreprenørskap kan inkludere flere
og bidra til deling av sosial kapital og motvirke utenforskap. Kommunen skal også aktivt bruke egen organisasjon
for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og
eldre i arbeidslivet.

Tidligere målrettet innsats overfor barn og unge
Tidligere innsats handler om å gi forebyggende tiltak
for innbyggere som trenger det. Vi skal forebygge tidlig,
fremfor å reparere sent. Det er i barnehage og de første
skoleårene barn utvikler språk og sosiale ferdigheter
som legger grunnlaget for videre utvikling. Tidligere
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«Som eldre driver jeg med
mye frivillighet. Har man
vært yrkesaktiv hele livet,
kan man ikke sitte rolig når
man blir pensjonist.
Kommunen må samarbeide
med frivilligheten om å
aktivisere de eldre.
Sosialt liv er viktig.»

og mer målrettet innsats er derfor helt avgjørende. Oslo
kommune er avhengig av et tett samarbeid mellom skole,
barnehage, barnevern, NAV, skolehelsetjenesten og befolkningen for øvrig for å gi bedre tjenester og følge opp
barn og unge og deres foresatte best mulig. Kompetansen
hos de voksne rundt barna må være høy. Skolen, barne
hagen og de frivillige skal danne en felles front i kampen
mot mobbing. Et mobbeombud gir elever og foreldre i
Oslo hjelp og veiledning i mobbesaker.

For at Oslo skal bli en alders
vennlig by med et miljø som
fremmer aktiv og sunn aldring,
må fellesskapsløsningene skapes i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere, frivillige, lokale organisasjoner og på
tvers av kommunale sektorer.
Vi skal satse mer på forebyggende arbeid og tidlig innsats
med hverdagsrehabilitering når
hjelpebehov oppstår.
Alle tjenester som skal hjelpe de yngste barna og deres
familier, i den fasen hvor barnehjernen er aller mest sårbar, skal bygge på det samme kunnskapsgrunnlaget om
barns utvikling. Foreldre skal få den støtten de trenger
for å bli gode og trygge omsorgspersoner. Fagpersoner
på helsestasjon, i barnehage og i skole må ha kompetanse
til å se at et barn mishandles hjemme eller blir utsatt
for andre former for alvorlig omsorgssvikt før det er for
sent. Barnevernet skal være til stede i barnehager, skoler,
helsestasjon, skolehelsetjeneste og på fritidsarenaer som
barn og unge bruker – derfor utvikles det en strategi om
«barnehjernevernet». Vi må sørge for at det offentlige
samarbeider godt til det beste for barna.
Oslo er en sammensatt by med en mangfoldig
befolkning. Vi må derfor lage attraktive byrom som
åpner for møter mellom mennesker, meningsutveksling
og samarbeid på tvers av ulike grupper – en åpen og tole
rant by. Når vi bygger nye skoler og barnehager skal vi
legge vekt på at de skal kunne brukes til flere aktiviteter

Inger Skaurum Frydendal,
pensjonist. Frogner.

#MITTOSLO

?

Foto: Anna Vaagland

etter åpningstid. Eksempler kan være lokale kultur- og
idrettsaktiviteter. Kommunen vil eksperimentere med
kollektive boformer og by- og boligtypeløsninger som gir
rom for fellesskap og møtesteder.

Trygg og meningsfull alderdom med
tilrettelagte tjenester

For at Oslo skal bli en aldersvennlig by med et miljø som
fremmer aktiv og sunn aldring, må fellesskapsløsningene
skapes i et samarbeid mellom innbyggere, medarbeidere,
frivillige, lokale organisasjoner og på tvers av kommunale sektorer. Vi skal satse mer på forebyggende arbeid
og tidlig innsats med hverdagsrehabilitering når hjelpebehov oppstår. Flere tilrettelagte botilbud og økt omfang av
hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester skal bidra til
at flere eldre mestrer å bo trygt hjemme lenger. Kvalitets
utvikling i tjenestene og kompetanseheving for medarbeiderne skal gi innbyggerne mulighet for individuell og
avansert behandling og pleie, både hjemme og på institusjon. Utvikling av tillitsmodellen står sentralt i dette.
Tilgang til velferdsteknologi kan øke trygghet og frihet.
Vi skal koordinere helse- og omsorgstjenestene bedre,
styrke avlastningsordninger for pårørende og legge til
rette ut fra hva som er viktig for den enkelte innbygger.

VISSTE DU AT
OSLO ER MED I ET
GLOBALT NETTVERK
AV BYER SOM
JOBBER FOR Å BLI
MER ALDERSVENNLIGE?
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5

Mer tilgjengelige kulturtilbud
der du bor

Hva betyr en varmere by for deg?
2

På Furuset bibliotek og aktivitetshus kan du over 15 år
oppgradere lånekortet til adgangskort og bruke huset fra
kl. 07.00 til kl. 23.00 hver dag året rundt! Under ett tak
finner du tilbud innen bibliotek, barn og unge, frivillighet
og kultur. Vi har rom for konserter, familieforestillinger,
forfattersamtaler, politiske møter og organisasjoners
aktiviteter. Tilbudene er gratis og åpne for alle. Huset er
en møteplass for bydelens beboere i alle aldre. Du kan
treffe venner og spise i kafeen. De som bruker huset er
med på å bestemme deler av husets programinnhold.
Du kan arrangere aktiviteter og bidra som frivillig vert.
Velkommen til Furuset bibliotek og aktivitetshus!

Morgendagens
eldreomsorg
I Welhavens gate 5 har Oslo kommune leid 10
leiligheter der vi bruker ny teknologi til å gjøre
mennesker med demens friere og mer selvstendige – samtidig som vi forebygger ensomhet, utrygghet og fall. Lokaliseringsteknologi
gir folk økt bevegelsesfrihet – og hvis brukerne ikke finner tilbake til huset, kan tekno
logien brukes til å spore opp brukeren. Alt vi
har i dette huset kan vi installere i et vanlig
hus. Vi jobber sammen med teknologien, ikke
mot den – dette er omsorgsteknologi.

1

Vi blir aldri for gamle
til å ha det gøy!
4
3

6

Sykling gir fart og frihetsfølelse, vind
i håret, sol og regn i kinnene. Det gir
glede i hverdagen for både den som
er ung og den som har blitt riktig gammel. For eksempel på Sagenehjemmet
i Oslo sykler frivillige på tur med eldre
i front på en transportsykkel. Neste
gang en el-sykkel suser forbi deg, kan
det altså være en 90-åring på sykkel
tur. Sånn vil vi ha det i Oslo.

7

Vi hjelper
familiene i gang
Vi vil gi familier mestring og tilhørighet
gjennom tidlig innsats. Derfor har vi startet
prosjektet «Nye familier» i flere bydeler
i Oslo. Helsesøster kommer hjem til deg
som får barn for første gang, hører hva din
familie trenger og gir skreddersydd støtte
fra uke 24 i svangerskapet og frem til dere
ikke har behov, eller barnet er 2 år gammelt. Det er viktig å være gode startkabler
for familiene. Vi vil hjelpe nybakte familier til å delta i samfunnet – for eksempel
ved at foreldre kommer i arbeid og barn i
barnehage. Dette er viktig forebyggende
barnevernsarbeid.

Her kan du gå nesten en
mil på tur i byen – én vei!
Oslo skal få en mer enn 9 kilometer lang
sammenhengende havnepromenade med
varierte tilbud hele året. Passer det deg bedre
å gå en tur i byen enn i skogen? Langs havnepromenaden kan alle og enhver strekke på
beina, trille eller løpe – hele døgnet. Underveis
vil vi at du skal oppleve, bli opplyst og overrasket. Vårt mål er å gi deg et variert møte med
vannet langs strekningen.
8

1
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2, 3 Foto: Kjetil Korslien

6, 7 Foto: Torstein Ihle, Kirkens bymisjon
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Kapittel 3.3

EN MER SKAPENDE BY
Hvor er vi i dag?

Oslo er en nyskapende og brukerorientert kommune med
tilgjengelige og effektive tjenester

Kun 1 av 5 elever søkte yrkesfaglig utdanningsprogram
skoleåret 2016/2017. Behovet for fagarbeidere er stort,
men elever på yrkesfag fullfører og består videregående
opplæring i lavere grad enn elever på studiespesialisering. Yrkesfagene må i større grad innrette seg i samsvar
med arbeidslivets kompetansebehov, og flere må søke,
fullføre og bestå yrkesfaglige utdanningsprogram.

•

Ressursene brukes på tvers av
sektorer og kommunen ledes med
stor grad av tillit til de ansatte

Kulturtilbudet og kreative næringer

•

Oslo er en ledende og attraktiv
kunnskapsby og næringsregion i
Europa, og motor for verdiskaping
og teknologiutvikling – særlig
knyttet til det grønne skiftet

Oslo har et rikt kulturliv, og kommunen er en god
formidler av og tilrettelegger for kunst og kultur – for
eksempel gjennom utleie av lokaler, finansiering og tiltak
som kunstordningen. Kreative næringer er en viktig del
av byens kultur- og næringsliv. At byen har et levende
kulturmiljø er et stort profileringsfortrinn som gir store
ringvirkninger for bysamfunnet. Kulturtilbudet og kultur
bruken varierer i befolkningen og i deler av byen er
bredden i tilbudene for dårlig. Det er dessuten tungvint å
organisere store arrangementer, med mange kommunale
instanser som må involveres. Barn og unge i Oslo trenger
flere arenaer for kreativ og kunstnerisk utfoldelse, og
det må også legges bedre til rette for Oslos profesjonelle
kunstnere enn hva som gjøres i dag.

•

•

Oslo er et kreativt og kulturelt kraftsenter, og spesielt barn og unge har
et godt kulturtilbud og får utfolde
seg på det kreative og kunstneriske
feltet
Fra barnehagen til videregående
skole forbereder vi elevene på fremtidens arbeidsmarked

hovedstaden står for hele 22 % av alle nyetableringer.
75 % av alle oppstartsinvesteringer i teknologi
selskaper gjøres i Oslo.

Norges befolkning

Nyetablering av bedrifter
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13 % Oslo

Omlag 13 % av Norges befolkning bor i Oslo, men

1 770

•

OSLO, EN SKAPENDE BY

1 000

Et allsidig næringsliv som utvikler nye produkter og
tjenester og som omstiller seg, har skjermet Oslo mot
oljeprisfallet og er viktig for å opprettholde og styrke
konkurransekraften. Det etableres stadig nye bedrifter i
Oslo, men sammenlignet med andre regioner i Europa
kunne en forvente at forsknings- og utdanningssektoren
bidro mer til innovasjon i bedrifter. Oslo har Europas
høyest utdannede arbeidsstyrke og et generelt høyt
kompetansenivå, men klarer ikke å tiltrekke og beholde
høyt kompetent arbeidskraft i tilstrekkelig grad. Byens
universiteter og høyskoler, studenter og andre kunnskapsmiljøer er imidlertid kilder til kreativitet, innovasjon
og arbeidskraft. Det ligger et stort potensial i å mobil
isere innbyggernes kunnskap og engasjement i å utvikle
nærmiljø, byen og tjenestene.

Hvor skal vi være i 2040?

1 500

Det ligger et stort potensial
i å mobilisere innbyggernes
kunnskap og engasjement i
å utvikle nærmiljø, byen og
tjenestene.

Mange elever i videregående opplæring i Oslo er ikke
godt nok studieforberedt. De mangler kunnskap om hva
som venter dem i høyere utdanning, både i og utenfor
studiene. Dette fører blant annet til høyt frafall og omvalg i høyere utdanning.

Millioner kroner

Omtrent halvparten av jobbene i Oslo er i private
bedrifter som hovedsakelig selger varer og tjenester til
byens egne innbyggere eller andre bedrifter lokalt. Rundt
en fjerdedel av bedriftene leverer til et nasjonalt eller
internasjonalt marked. Oslo kommune har selv 50 000
ansatte – eller om lag 10 prosent av jobbene i byen, men
andelen som er sysselsatt i offentlig sektor er lavere her
enn i resten av landet. Mange med en offentlig jobb i
Oslo produserer imidlertid for hele landet.

Dårlig samsvar mellom forventninger og
studievalg gir frafall

2 000

Robust næringsstruktur med stort potensial

22 % Oslo

Oslo har lav arbeidsledighet og hovedsakelig tjenesteytende og høyteknologiske næringer
som trenger høyt utdannet arbeidskraft. Med Norges største universitet, en rekke høyskoler og
nesten 75 000 studenter, er Oslo landets viktigste kunnskapsby. Oslo har også et rikt kulturliv.
Kommunen er både kunstformidler gjennom for eksempel museer og bibliotek, og tilrettelegger
gjennom tilskudd og utleie av byrom og lokaler som folk kan bruke. Kommunen som organi
sasjon må utvikle seg og lytte mer til innbyggerne enn vi gjør i dag. Ved bruk av kreativitet og
ny kunnskap skal vi sammen med befolkningen møte utfordringer og omfavne muligheter frem
mot 2040.

Kilde: SSB

3-roms

2-roms

1-roms
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Hvordan kommer vi dit?
Oslo må bli en smartere by med økt konkurransekraft. Vi skal utvikle tjenestene og nærings
livet i samspill med og for innbyggerne, blant annet gjennom fremtidsrettet og tillitsbasert
styring og ledelse, digitalisering og innovative offentlige anskaffelser. Kulturtilbudet skal både
bli bredere og legge bedre til rette for større arrangementer. Barn og unge skal forberedes på
fremtidens arbeidsmarked.

En innovativ og brukerorientert kommune
med tillit til de ansatte

I en verden med store endringer må Oslo kommune være
i stand til å endre seg selv. Endringer i befolkningen og
deres forventninger til kommunen stiller nye krav til

Kommunen er til for innbyg
gerne. Samtidig er innbyggerne
viktige ressurser for
kommunens utviklingsarbeid
og for samfunnsutviklingen
generelt.
tjenestenes utforming og kvalitet. Kommunen er til for
innbyggerne. Samtidig er innbyggerne viktige ressurser
for kommunens utviklingsarbeid og for samfunnsutviklingen generelt. Tjenestene skal utvikles med utgangs
punkt i innbyggernes behov og deltakelse – på tvers av
sektorer. Digitalisering og nye teknologiske løsninger
skal tas i bruk for å levere helhetlige og mer effektive
tjenester, og er en viktig del av innbyggerorienteringen
og dialogen med innbyggerne. Når stadig flere tjenester
digitaliseres, må en ta hensyn til ulik kompetanse, digital
modenhet og endringsvilje i befolkningen, og samtidig
sørge for driftssikkerhet og personvern. Oslo kommune
skal bevisst bruke sin betydelige innkjøpsmakt. Gjennom innovative anskaffelser og deltakelse i innovative
partnerskap skal kommunen stimulere næringslivet til
nytenkning, samarbeid og innovasjon.

Gjennom innovative anskaf
felser og deltakelse i innovative partnerskap skal kommunen stimulere næringslivet
til nytenkning, samarbeid og
innovasjon.

Oslo kommune som arbeidsplass utvikles fortløpende
gjennom å ha tillit til hverandre som arbeidskollegaer.
Vi skal skape bedre tjenester og bli mer effektive – blant
annet ved at de ansatte påvirker eller selv bestemmer
hvordan de skal nå mål og løse oppgaver i samarbeid
med brukere.

MIN BY
”Innvandrere har med seg
masse kompetanse som
det er viktig å bruke på rett
sted – ellers går samfunnet
glipp av den.”
Rama Raduwa, skoleelev. Sagene.

#MITTOSLO

Styrke internasjonal konkurransekraft

Kommunen vil bidra til å styrke byens kunnskapsmiljøer, gründermiljøer og næringsklynger. Å utvikle en
attraktiv by som det er spennende å flytte til og godt å bo
i er vesentlig for å sikre god arbeidskraft, nye talenter,
selskapsetableringer og investeringer. Vi må ta vare
på arkitektoniske og bymessige kvaliteter og såkalte
«nabolagsverdier» (se kapittel 4), som gir byen profileringsverdi og legger viktige rammer for kulturnæringene.
Oslo og Akershus samarbeider om å stimulere innovasjon og nyskaping i en felles kunnskapsbasert næringsregion. Den internasjonale profileringsstrategien for
Osloregionen er et viktig virkemiddel for å styrke Oslos
konkurransekraft, attraktivitet og synlighet.

Foto: Anna Vaagland

Sysselsatte i Oslo etter arbeidssted og næring, 2015

Nye krav i en verden i endring

Elever i videregående skole skal i større grad forberedes
til videre studier og arbeidslivet. De videregående skolene skal få tydeligere profil, sterkere fagmiljøer og flere
samarbeidspartnere, som for eksempel institusjoner i
høyere utdanning og i arbeidslivet. Kompetansebehovene
i arbeidslivet er i endring. Skolen skal gjøre elevene
i stand til å møte fremtidens utfordringer, og utdanne
elever til et arbeidsmarked vi ikke fullt ut kjenner innholdet i. Digitalisering, entreprenørskap, økt medvirkning
fra barn og unge selv, bruk av andre læringsarenaer og
en revitalisering av de praktisk-estetiske fagene, er tiltak
som skal ruste skole og barnehage for fremtidens samfunns- og arbeidsliv.
Skolene, bibliotekene og andre lokale kultureiendommer
skal i større grad stilles til rådighet for kulturproduksjon.
Bedre koordinering og tilrettelegging fra kommunens
side skal føre til at Oslo kan være vertskap for flere store
arrangementer i fremtiden enn i dag. Derfor skal det
opprettes et arrangements- og festivalkontor som bidrar
til bedre koordinering.

Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel,
motorvognreparasjoner
Transport og lagring
Informasjon og kommunikasjon
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift
Forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig administrasjon,
forsvar og sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting
Øvrige næringer/uoppgitt
0

20 000 40 000 60 000 80 000
70000

Kilde: SSB
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VISSTE DU AT TEKNO
LOGI OG DESIGN ER
EN DEL AV NATURFAG
I GRUNNSKOLEN – OG
AT ELEVER PÅ VIDERE
GÅENDE KAN VELGE
INFORMASJONSTEKNO
LOGI, TEKNOLOGI OG
FORSKNINGSLÆRE?
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Hva betyr en mer skapende by?

Samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringsliv

En by som skaper nye
verdier

1

Oslo kommune støtter en oppstartlandsby
på Tøyen. På Tøyen Startup Village kan du
komme innom for en kopp kaffe i workbaren
og få tips og råd om hva som skal til for å
starte egen bedrift. Du kan få oversikt over
hva som skjer på oppstartscenen i Oslo og
internasjonalt, og vi tilbyr et lavterskeltilbud
til deg som vil prøve ut egen idé. Du kan også
leie kontorplass i landsbyen vår, og etter tre
år håper vi at bedriften din er stor nok til å stå
på egne bein i et lokale i nærmiljøet. Slik dri
ver vi byutvikling som skaper verdier.
“Lag en aktivitetsportal som sam
ler alle de ulike aktørene, slik at
arkitektbyråene som jobber med
by-rom kan samarbeide, og en
somme kan møte naboer på aktivi
tetskafe, og de som vil bli frivillige
på festival kan det. En nettside for
alt som byen byr på. Som en
finn.no for Oslo.”

2

En smart by bruker ny teknologi til å bli mer
bærekraftig – til fordel for innbyggerne.
Utslipp fra transport står for 60 prosent av
klimagassutslippene i Oslo. Derfor skifter
vi ut den kommunale bilflåten til elektriske
biler og legger til rette for private elbiler
gjennom å etablere ladestasjoner. Oslo
regionen er verdens første massemarked for
elbiler. Vi samarbeider med elbilforeningen,
miljøvernorganisasjoner, FoU-organisasjoner og andre relevante partnere. Elbilsatsningen er en av mange smart-by-prosjekter
i Oslo – vi driver med alt fra nullutslipps
byggeplasser og elektriske busser til gjenbruk av avfall.
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Illustrasjon: Armund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL
Foto: Alis Chetreanu

3.

Foto: Calle Huth

3

“Hva med en app som
gjør at sykkelen din kan
kjøre deg hvor som helst?”
- Elever ved Seterbråten skole

Smartere by med elbiler

2.

4

5

- Saga Helen Castle i idémøte på
Facebook med byrådet

1.

Gjennom samarbeid med aktørene i Kunnskap Oslo,
en samarbeidsallianse mellom studiestedene, stud
entene, studentsamskipnaden i Oslo og Oslo kommune
(leder), skal det utvikles en såkalt campusstrategi for
Oslo. Det handler om å utvikle de fysiske rammene
for kunnskapsbyen. Å sikre rom for næringsutvikling
og nye bedrifter tett på de sterke kunnskapsmiljøene
er sentralt. Det handler også om å styrke samhand
lingen mellom kunnskapsmiljøer, studenter og byen for
øvrig. Gjennom å styrke eksisterende og etablere nye
arenaer, kan vi bidra til å heve Oslos attraktivitet som
et sted å studere, forske og innovere, og gi rom for et
mangfold av kulturaktiviteter og byliv.

4.

Nye tanker skal løse
nye utfordringer i Oslo
Seterbråten og Hallagerbakken er to av
Oslos tenkeskoler. Skolene bruker ulike
tenkeverktøy, som kalles tenkevaner,
tenkenøkler, tenkekart og tenkehatter.
I kommuneplanarbeidet reflekterte for
eksempel elevene ut fra spørsmålet «Hva
om biler ikke fantes?». Ved å tenke på
det motsatte, spørre «hva om…?», finne
alternative løsninger og tolkninger lærer
vi elevene å tenke både kritisk og kreativt.
Morgendagens voksne skal leve i et Oslo
med et annet arbeidsliv, teknologier og
forretningsmodeller. Vi utdanner elever
som har redskaper til å løse morgen
dagens utfordringer.

Foto: Svein Finneide
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Kapittel 3.4

EN BY MED PLASS TIL ALLE
Hvor er vi i dag?
Kommunens befolkningsfremskrivninger viser at Oslo kan ha opp mot 900 000 innbyggere
i 2040. Et presset boligmarked gir høye boligpriser, men med store geografiske variasjoner.
Deler av byen har dårligere levekår og svakere omdømme enn andre. Det er heller ikke like
lett å ta helsefremmende valg i hverdagen eller bevege seg rundt uavhengig av funksjonsnivå
alle steder. Vi har store oppgaver innen sosial og teknisk infrastruktur og beredskap, og mye å
tjene på et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner og personer.
For lite boligbygging og stort prispress

I 2016 ble det bygget ferdig 2398 boliger i Oslo, noe
under gjennomsnittet på cirka 2 800 boliger for de siste
10 årene. Det er imidlertid et stort antall igangsatte
boliger. I 2016 ble det igangsatt hele 4829 boliger. Dette
vil sannsynligvis føre til et høyt antall fullførte boliger
i 2017 og 2018. I løpet av de siste 20 årene har det blitt
bygget mange små boliger, ofte der det er mange små
boliger fra før. Boliger i blokkbebyggelse dominerer
boligbyggingen. For 2016 var boligprisene i Oslo i gjennomsnitt 16,6 prosent høyere enn i 2015 og nesten dobbelt så høye som for ti år siden. Boligprisene har steget
i hele Oslo, men blokkleiligheter har generelt steget mer
enn småhus. Utviklingen i boligprisene påvirkes av en
rekke faktorer som rentenivå, inntektsnivå i befolkningen, tomtepriser, byggepriser, sekundærboliger og tilbud
og etterspørsel i boligmarkedet.

En sammensatt befolkning har et variert
boligbehov

Det er en viktig utfordring å sikre attraktive boligområder for hele befolkningen i både øst og vest – både
for barnefamilier, personer med nedsatt funksjonsevne
og mennesker med svak økonomi. Folk med lav inntekt
får stadig færre valgmuligheter på boligmarkedet og vi
får en opphopning av slike grupper i områder med de
laveste prisene. Hvordan boliger og det offentlige rom er
utformet kan ha betydning for hvilken plass man føler å
ha i samfunnet. Mange boområder er i dag lite universelt
utformet.

Behov for arealer til sosial infrastruktur og
samarbeid med frivillig sektor
Vi har stort behov for sosial infrastruktur som barne
hager, skoler, idrettshaller, bade- og svømmeanlegg,
omsorgsinstitusjoner, grøntstruktur samt torg- og
møteplasser. Samtidig opplever vi knapphet på arealer.
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Vår raskt voksende by får også en stadig større utfordring
med å sørge for nok gravplassareal, og å ha nok offentlige lokale møteplasser som bibliotek og parker.
Oslo har lavere dekning av idrettsanlegg enn resten av
landet, og behovet for nye anlegg er størst i indre by.
Samtidig har mange av de eksisterende idrettsanleggene
andre steder i byen omfattende vedlikeholds- og rehabi
literingsbehov. Anlegg for egenorganisert aktivitet er
viktig for de som ikke deltar i organisert idrett, og snøfattige vintre øker behovet for kunstis- og kunstsnøanlegg.
Elever i Oslo-skolen får begrenset svømmeopplæring, og
mange barn har for dårlige svømmeferdigheter.
Det er mange oppgaver vi trenger å løse i fremtiden, som
for eksempel at folk opplever ensomhet. Frivilligheten
spiller allerede en viktig rolle i mange menneskers liv.
I 2014 la frivillige ned 13 000 årsverk og 22 millioner
innsatstimer i Oslo, og det er stort rom for å forbedre
kommunens støtte og tilrettelegging.

En trygg by fordrer solid infrastruktur og
god beredskap

Klimaendringene utgjør en beredskapsutfordring og kan
ha konsekvenser for både økonomi, kulturminner og
folkehelse. Økt utbygging og fortetting må planlegges
slik at vi forebygger flom og oversvømmelser. Også
avløpsnettet kan bli overbelastet som følge av mer regn
og flere folk. Den internasjonale politiske situasjonen
gjør også Oslo sårbar for terror og store svingninger i
flyktningetilstrømningen. Befolkningsvekst og klimaendringer kan gi økt behov for brann- og redningstjenester.
Oslos vannforsyning står overfor store utfordringer, da
vannforsyningen ikke er robust nok, og byen ikke har
en tilfredsstillende reservevannforsyning ved uforutsette
hendelser. Befolkningsveksten legger i seg selv press på
vannforsyningen, og det er for mange lekkasjer i vannledningsnettet.

Foto: Calle Huth

Hvor skal vi være i 2040?

Boligbygging etter antall rom i boligen,
2011–2015

•

Over hele byen har Oslo et variert
boligtilbud med god kvalitet som
dekker innbyggernes boligbehov

•

Oslo har mangfoldige, tilgjengelige
byrom, og lokale tilbud for idrett,
kultur og rekreasjon i hele byen,
som gjør det lett å leve sunne og
gode liv

80 %

Oslo er en trygg by med robust infrastruktur og god beredskap mot uforutsette hendelser

40 %

•

•

•

Kommunen har sørget for at det er
nok plass til barnehager, skoler og
annen sosial infrastruktur i alle
nabolag
En mangfoldig frivillig sektor
samarbeider tett med kommunen
om å skape gode lokalsamfunn,
tjenester og tilbud til befolkningen.
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Hvordan kommer vi dit?

MIN BY

Takten i boligbyggingen skal opp, og boligbygging skal styres for å bidra til sosial utjevning. I
tillegg skal byen gi alle mennesker muligheter, uavhengig av funksjonsnivå, og legge til rette
for at det er lett å ta helsefremmende valg i hverdagen. En mangfoldig frivillighet skal bidra til
samfunnsutviklingen.
Økt reguleringstakt og samarbeid for mer
boligbygging

Oslo kommune skal sørge for at det bygges flere boliger
og at det er et godt og variert botilbud til innbyggere i
ulike livsfaser, med ulik økonomi og sosial bakgrunn.
Gjennom tett samarbeid mellom kommune, innbyggere
og utbyggere skal vi øke reguleringstakten og boligbyggingen. Økt byggetakt, fortetting og transformasjon
av områder gjør det mulig å utvikle nye boformer og
løsninger tilpasset ulike brukergrupper. Godt samarbeid
lokalt og regionalt er viktig for å sikre robuste og fleksible løsninger for vann og avløp.

Suksessen med såkalte mer
åpne bibilotekfilialer, hvor man
får tilgang til biblioteket med
lånekort også etter stengetid, vil i løpet av de nærmeste
årene bli en selvfølge.
Strategiske tomtekjøp og helhetlig planlegging skal sikre
arealer til skoler og barnehager i nye byutviklingsområder. Offentlige funksjoner som skoler, biblioteker og
idrettsanlegg skal fungere som lokale møteplasser og
utformes på en måte som gir mulighet for sambruk og
fleksibel bruk over tid. Hver bydel skal ha minst en bibliotekfilial. Såkalte meråpne bibilotekfilialer, hvor man får
tilgang til biblioteket med lånekort også etter stengetid,
vil i løpet av de nærmeste årene bli en selvfølge. Busker,
trær og parker skal beskyttes og styrkes, og vi må sette
av areal til gravplasser som til enhver tid er tilpasset
byens befolkning. Gravlundene bør være en integrert del
av byens grøntstruktur slik at de også kan fungere som
områder for rekreasjon.

Attraktive by- og boområder skal gi god
folkehelse

Befolkningen skal ha tilgang til et variert tilbud av lett
tilgjengelige grøntområder til mosjon og rekreasjon,
slik at det er lett å ta helsefremmende valg i hverdagen.
Gode planlagte uteområder, for eksempel i tilknytning
til barnehage og skole, kan gi barn bedre tilgang på
natur. Utforming av bygg og uterom skal fremme tilg-
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”Å gjøre byen tilgjengelig
for funksjonshemmede er
å gjøre den mer
tilgjengelig for alle”

jengelighet, trygghet og inkludering, blant annet gjennom
belysning og møblering. Trafikksikkerhetsarbeidet med
vekt på fotgjengere vil bidra til at flere velger å gå og
sykle. Det skal bygges idrettsanlegg og bade- og svømmeanlegg for å sikre innbyggerne et godt tilbud, og disse
anleggene skal rehabiliteres hyppigere slik at vi opprett
holder kapasiteten og kvaliteten. Tilgjengeligheten til
idrettsanlegg og bad skal økes gjennom utvidete åpningstider og bruk av ny teknologi.

Bjørn Roger Johansen, rehabiliterings
koordinator i Norges Blindeforbund

#MITTOSLO

Boligbygging som sosial utjevning

Områdene med de laveste boligprisene – og der lavinntektshusholdningene hoper seg opp – må utvikles med
nye kvaliteter som gjør at de oppleves som trygge og
gode steder å bo og vokse opp i. Det må legges til rette
for at familier skal kunne gjøre boligkarriere i sin egen
bydel, med variasjon i boligstørrelser og boligtyper. Boliger for vanskeligstilte skal ikke konsentreres i samme
områder, og modeller for rimelige boliger med god kvalitet skal gi et alternativt boligtilbud mellom det ordinære
markedet og tilbudet for de mest vanskeligstilte. Vi vil
bruke erfaringene fra Groruddalssatsingen for å jobbe
systematisk, tverrsektorielt og helhetlig i utsatte områder
i andre deler av byen. Befolkningen og andre lokale aktører skal involveres i arbeidet for å sikre at innsatsen er
godt lokalt forankret og møter reelle behov og ønsker.

Med små grep fra kommunens
side kan frivillig innsats bidra
til at kommunens ressurser
rekker lenger.
Mer samarbeid med frivillig sektor

Sammen kan kommunen og de frivillige løse mange av
oppgavene kommunen står overfor. Kommunen skal
bli en bedre tilrettelegger og støttespiller for frivillig
sektor, både gjennom bedre koordineringsstøtte og
gjennom direkte og indirekte finansiell støtte. Ordninger
for søknader og rapportering skal bli enklere og mindre
byråkratiske. Med små grep fra kommunens side kan
frivillig innsats bidra til at kommunens ressurser rekker
lenger. Kommunen vil i større grad gjøre kommunal

?

Foto: Anna Vaagland

grunn og lokaler tilgjengelig for aktivitet i regi av frivillige. På idrettsområdet er det allerede lagt til rette for økt
samarbeid om realisering av idrettsanlegg.

Beredskap mot uforutsette hendelser og
robust vannforsyning

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uforutsette
hendelser. Klimatilpasning skal være en naturlig del av
alle deler av byplanleggingen, og vedtatt overvannsstrategi skal implementeres. Overvann skal ivaretas lokalt
gjennom naturlig terreng og grønnstruktur, fordrøynings
kanaler, dammer og grønne tak i byggeprosjekter til
glede for byens befolkning. Vannforsyningen er svært
sårbar. Arbeid med å utrede en fullgod reservevann
forsyning og å styrke eksisterende vannforsyningssystem
for Oslo er igangsatt og blir en sentral satsing i årene
fremover. Risiko- og sårbarhetsanalysen «Vannforsyning
i Oslo» fra 2016 anbefaler følgende tiltak for å sikre en
trygg vannforsyning: Etablere en fjernvannkilde med
overføringsledning, bygge nytt vannbehandlingsanlegg
og forsterke ledningsnettet betydelig med overførings
ledninger av store dimensjoner. I tillegg blir det viktig å
redusere vannforbruk og lekkasjer.

VISSTE DU AT
20 PROSENT AV
OSLOS INNBYGGERE
ER PÅ FLYTTEFOT
OG B
 YTTER BOLIG I
LØPET AV ETT ÅR?
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Hva betyr en by med plass til alle?

Fremtidsrettet og spennende
arkitektur
I grøntdraget på høyden vest for Ullevål sykehus
ligger Ullevål Tårn – inspirert av høyreiste asketrær.
Trapp og heis representerer stammen, og herfra fordeler leilighetene seg som grener. Balkonger i ulike
retninger myker opp tårnets rettvinklede, stramme
grunnform og understreker det organiske uttrykket.
Store vinduer og lave rekkverk slipper inn lys og utsikt. På bakkeplan har arkitekt og byggherre lyktes
med å åpne opp tomten mot omgivelsene, slik at uteanlegget fremstår som en integrert del av området.
Ullevål Tårn vant Oslo bys arkitekturpris 2016.

Hopp i havet midt i byen!

1

I Oslo kan du ta en dukkert rett etter jobb eller
skole, eller som en del av byturen en lørdags
formiddag. Vi måler temperaturen i vannet på
Sørenga sjøbad hver mandag, onsdag og fre
dag i juni, juli og august – men ingen nekter
deg å bade i februar om du liker sånt. Badevakt har vi imidlertid bare på jobb i sommer
ferien. Toaletter koster 10 kroner (kortbetaling). Vi har lagt til rette for folk i alle aldre, har
badebrygge med stige, hoppetårn, sandstrand,
kafe og matbutikk i gangavstand. Her er det
klart for kortreist feriefølelse!

“Vi vil ha et mer livlig
sentrum med parker,
lekeplasser og andre
møtesteder.”

“Visste du at innbyggerne i
Groruddalen jevnt over er
mer fornøyd med tilgangen
til natur og friluftsområder
enn innbyggere andre
steder i byen?”

2

- Elever ved Øraker skole

- Publikumsundersøkelsen 2014

Vi løfter videre i
Groruddalen

3

Plass til å bo
– uten behov for bil
Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde
– vi vil bygge en klimasmart by i byen – med
mulighet for opp til 40 000 nye boliger. Området
strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren
i vest til Breivoll i øst. Hovinbyen utvider den tette
byen – kanskje skal vi i fremtiden rusle nedover
en sjarmerende bygate fra Økern til sentrum? I
Hovinbyen vil vi ha mange boliger og arbeidsplasser, butikker, serveringssteder og servicetilbud,
grønne tak, solcellefangere, mange sykkelruter,
nye grøntområder og åpne bekker. Strategisk plan
for Hovinbyen viser hvordan et område med store
lager- og industriarealer kan bli et mangfoldig sted
der stadig flere kan tenke seg å bo – inkludert
store og små barnefamilier med ulike preferanser. I
fremtiden forventer vi at Hovinbyen får like mange
innbyggere som Oslos to mest folkerike bydeler,
Grünerløkka og Frogner, til sammen!
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6

Omtrent 138 000 personer bor i Groruddalen.
Det er Norges mest mangfoldige område –
der innbyggerne har bakgrunn fra over 140
land. I deler av Groruddalen har vi jobbet med
områdeløft siden 2007. Vi setter inn en ekstra innsats for tjenestene og nærmiljøet der
behovet er størst. Vi vil at flere skal ha gode
oppvekstvilkår, fullføre og bestå videregående
opplæring, komme ut i ordinært arbeid og
få varig tilknytning til arbeidslivet. Vi styrker
kvaliteter i det fysiske miljøet – for eksempel
med kultur- og miljøgater, parker og ved å
transformere industriområder til boligområder.
Gjennom lokal medvirkning skaper vi entusiasme, nye møteplasser og et mer inkluderende
lokalsamfunn der flere deltar aktivt. Områdeløft for Groruddalen varer frem til 2026.

4
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Foto: Therese Alice Sanne, VG / NTB scanpix

4

llustrasjon: JaJaArchitects

2
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Kapittel 4

Oslo vokser – nybygging og kultur- og

OSLOS BYUTVIKLINGS
STRATEGI MOT 2040

Hvor skal vi bygge i fremtidens Oslo? Hvordan skal vi utvikle sentrum, kollektivknutepunktene
og nabolagene våre? Hvordan sikrer vi nok boliger, barnehager, skoler og boliger for eldre?
Hva er viktig å bevare? Hvordan skaper vi egentlig nullutslippsbyen? Byutviklingsstrategien tar
for seg hvordan vi helt konkret skal utvikle byen. Den bygger videre på strategien i Kommuneplan 2015, om en kompakt og banebasert utvikling, men er revidert for å sikre en grønnere,
varmere og mer skapende by med plass til alle. Byutviklingsstrategien med strategikart er ikke
juridisk bindende, men legges til grunn når arealdelen i kommuneplanen skal revideres senere
i bystyreperioden.
Oslo er en by i vekst. Oslo har vokst med 200 000 innbyggere siden 1985, og dette har på mange måter gjort
Oslo til en bedre og mer spennende by. Oslo ligger nå an
til å vokse med ca. 200 000 innbyggere mot 2040. Kommunens holdning er at den forventede veksten fremover
er en mulighet. Vi skal styre utviklingen og bruke veksten til å gjøre Oslo til en enda bedre by for ende flere.
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I byutviklingsstrategien har vi særlig vektlagt nullutslippsbyen Oslo. En nullutslippsby gir mindre bilbruk,
klimavennlige energiløsninger, bedre folkehelse, flere
sosiale møteplasser og økt byliv. I nullutslippsbyen Oslo
vektlegger vi en attraktiv byutvikling med høy kvalitet
og kunnskapsbasert næringsutvikling, samt mobilisering
av det sivile samfunn for en mer sosial og klimasmart

naturverdier skal utvikles i samspill.
Foto: John Hughes for PBE

byutvikling. Det skal også sikres en sosialt bærekraftig
boligforsyning, hvor det bygges nok boliger med variasjon i boligtyper og -størrelser i alle deler av byen, slik
at alle kan leve og trives i Oslo uavhengig av inntekt og
livssituasjon.
Vi bruker i kapittel 4.1 følgende tre perspektiver som
viser hvordan vi omsetter målene i kapittel 3 om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, til
strategier for byutviklingen: Nullutslippsbyen, Millionbyen og Hverdagsbyen. Deretter følger arealstrategien
(kapittel 4.2) som beskriver konkret hvordan vi skal
komme til ønsket fremtid, hvor vi skal bygge og hvilke
infrastrukturtiltak som må ligge til grunn. Avslutningsvis
(kapittel 4.3) presenterer vi virkemidler og strategier for
økt gjennomføringstakt i boligbyggingen og bygging av
rimeligere boliger.

Ikke-kommersielle byrom: Det skal sikres tilstrekkelig andel
ikke-kommersielle byrom, med møblering og fasiliteter av høy
kvalitet, og som bidrar til kontakt mellom ulike grupper av
befolkningen.
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Kapittel 4.1

OSLO 2040:
NULLUTSLIPPSBYEN, MILLION
BYEN OG HVERDAGSBYEN
Byutviklingen spiller en nøkkelrolle i å sikre at Oslo blir en nullutslippsby. Skal vi nå kommunens mål om 95 prosent klimagassreduksjon innen 2030, er det viktig at dette gjenspeiles
i alle strategier, føringer og valg. Her presenteres tre fremtidsbilder på Oslo 2040, som viser
hvordan vi gjennom god planlegging og samarbeid med det sivile samfunn og næringsliv, kan
bruke veksten til å skape et grønnere, varmere og mer skapende Oslo med plass til alle.

Nullutslippsbyen –
kollektivbasert, smart
og grønn
I 2040 er Oslo en nullutslippsby tilnærmet uten
klimagassutslipp og helseskadelig luftforurensning.
I sentrum og stadig flere andre deler av byen har
bilen veket plass for et attraktivt byliv, gange og
sykling, kollektivtransport og renere luft. Hovedveier
er ombygget til attraktive boulevarder og bygater. Et
velutviklet gang-, sykkel- og kollektivnett gjør at de
miljøvennlige reisene er de enkleste reisene.
Det eksisterende banenettet har blitt godt utnyttet og
langs det ligger attraktive bo- og byområder med et
lokalt tilbud som dekker hverdagslivets behov. Delingsordninger for varer og tjenester legger til rette for lav
ressursbruk. ByKuben, som er Oslos senter for byøkologi og innovasjon, er en viktig møteplass og læringsarena
for grønn byutvikling. Nyere byutviklingsområder får
stadig større deler av energiforbruket sitt dekket av
lokale energisystemer, og ny byggeaktivitet er fossilfri.
Prinsipper for sambruk og flerfunksjonalitet ligger til
grunn for planleggingen, slik at vi tenker smart om
hvordan vi bruker arealene våre: For eksempel vil
flere grønne tak sikre god overvannshåndtering, samtidig som de kan brukes til rekreasjon, urbant landbruk
og sikring av biologisk mangfold.

Banebasert byutvikling og et nettverksbasert
kollektivtilbud
Siden 1990-tallet har det vært tverrpolitisk enighet om
en knutepunkt- og banebasert byutvikling som følger
innenfra-og-ut prinsippet. Dette ble første gang vedtatt i
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Kommuneplan 2000. Det er også tverrpolitisk enighet om
å skjerme Marka for utbygging og Marka er vernet gjennom markaloven. Dagens byutviklingsstrategi er dermed
en videreføring av de siste 18 årenes hovedgrep. Dette
har for eksempel resultert i banebasert fortetting på Røa
og Sæter, og utvidelse av den tette byen til både Ensjø,
Nydalen og Bjørvika.
Transport står for de største klimagassutslippene, og
personbiltransporten har en betydelig andel av dette.
Byrådet har som mål å redusere privat biltrafikk med
20 prosent innen inneværende bystyreperiode er omme.
Samtidig skal andelen hverdagsreiser med sykkel økes
fra åtte prosent til 25 prosent innen 2025. Dersom vi skal
nå disse målene må vi planlegge og utvikle Oslo på en
måte som reduserer bilavhengighet, og gjør det tryggere
og mer attraktivt å sykle. Vi må generelt legge til rette
for at klima- og miljøvennlige reiser er det naturlige
førstevalget. Vi skal fortsette å bygge tett rundt kollektiv
knutepunkter, sikre høy grad av funksjonsblanding der
folk bor og arbeider, samt sikre godt kollektivtilbud og
gode forbindelser for gående og syklende over hele byen.
Den banebaserte byutviklingsstrategien har de senere årene
gitt høy vekst i antall kollektivreisende og stoppet veksten
i antall reiser med personbil. Skal vi nå målet om nullutslipp, må den banebaserte strategien videreføres og forsterkes. Samtidig er det viktig at løsninger for grønn mobilitet og bærekraftig hverdagsliv er på plass før nye områder
utvikles langs eksisterende og planlagt banenett. Oslo er
helt avhengig av store investeringer i kollektivtransport.
Ruters mobilitetsstrategi M2016 og Konseptvalgutredning
for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU
Oslo-Navet, 2015), bygger begge på et prinsipp om at vi
skal videreutvikle Oslo og regionens kollektivsystem som
et nettverk med høy frekvens og effektive bytter.

Illustrasjonen viser mulig bygateutforming av Østre Aker vei, med to kjørefelt og midtstilt kollektivfelt. Bredde vil bli ca. 42 meter.
Illustrasjon: de Gayardon Bureau

Nullutslippsbyen forutsetter at vi tilrettelegger for gående
og syklende samtidig som vi reduserer behovet for bruk
av bil. Vi skal blant annet revidere parkeringsnormene,
etablere bilfritt byliv i sentrum, bygge ut et differensiert,
trygt og tilgjengelig sykkelveinett, legge bedre til rette
for gående og innføre lavutslippssoner. Flere bilfrie soner
for attraktivt byliv bør vurderes langs byens strøksgater
og i områder som for eksempel Hovinbyen og Fjordbyen
vest (området fra Skøyen via Vækerø til Lysaker), etter
hvert som disse områdene utvikles med mer bymessig
karakter.

Figuren viser hovedveianlegg/motorveier som det kan være
aktuelle å omforme til bygater/boulevarder. I tillegg til de
markerte veitraséene vil flere mindre veier være aktuelle for omforming til bygater. Dette inkluderer for eksempel Strømsveien,
Sørkedalsveien, Økernveien, Grenseveien og Ensjøveien. I
forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel skal det
ses på aktuelle strekninger for omforming.

Ombygging av byens hovedveianlegg til attraktive bygater
med lavere fart, kollektiv- og sykkelfelt, brede fortau,
beplantning og oppholdssoner, vil gi mindre kapasitet for
personbiler, mindre støy- og luftforurensning, og gjøre det
lettere å prioritere myke trafikanter og kollektivtransport.
Det vil også gi nye arealer for bolig- og byutvikling med
gode kvaliteter.

Smart byutvikling gjennom deling, sambruk
og samskaping
Ressurs- og energibruk i forbindelse med produksjon av
blant annet nye varer, bygninger og transportmidler har
store konsekvenser for klima og miljø. Den siste tiden
har det vært økt fokus på at et samfunn som i større
grad deler på ressurser, gir både økonomiske, sosiale og
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miljømessige gevinster. Nye medier har gjort det lettere
å dele og bytte varer og tjenester og det er viktig at
kommunen aktivt legger til rette for dele- og byttesamfunnet og en bærekraftig ressursforvaltning, blant annet
gjennom arealplanlegging og byutvikling. En betydelig
del av klimagassutslipp og helseskadelig luftforurensning
kommer fra varetransport. Økt gjenbruk, i kombinasjon
med tilrettelegging for grønn bylogistikk og bærekraftig
varelevering, er derfor viktige virkemidler for å redusere
både ressursbruken og det totale transportbehovet. Gjenbruk av bygningsmasse er et annet viktig klimatiltak,
samtidig som det bidrar positivt med lokalhistorie som
gir merverdi til området. For nye bygninger må bygge
aktiviteten gjøres fossilfri, blant annet gjennom klimavennlig materialvalg og fossilfri anleggsdrift.
Dele- og byttesamfunnet er tett knyttet til det grønne
skiftet gjennom fokus på gjenbruk og den sirkulære økonomien. Kommunens avfallshåndtering er en viktig del av
den sirkulære økonomien. I en sirkulær økonomi forblir
ressursene i kretsløpet, også etter at produktene ikke
lenger brukes til sitt opprinnelige formål. Oslo kommune
videreutvikler minigjenbruksstasjoner til kretsløpssentre,
der avfallsmottak kan kombineres med for eksempel
reparasjon og salg av gjenbruksvarer. Kretsløpssentrene
blir også møteplasser der vi tilrettelegger for sambruk på
tvers av sektorer og brukergrupper. Hovinbyen skal bli

Sambruk og smart utnyttelse av arealer og energi er smart
byutvikling. På Vulkan blir hotellets frokost- og middagssal
brukt som kantine for de som jobber i området. Bellonabyggets
fasader produserer solvarme, som gjennom en lokal energisentral forsyner området med varmtvann og romoppvarming, og
takflaten huser bikuber som produserer honning som selges i
Mathallen. Områdets mange funksjoner – fra Mathall, bolig og
kontorer til arenaer for kunst, dans og kultur – fungerer som en
attraktiv møteplass for byens befolkning. Foto: PBE

Illustrasjon: A-lab

FUTUREBUILT – FURUSET SOM FORBILDE
FOR MIKROENERGISYSTEM
Oslo kommune deltar i utviklingsprogrammet FutureBuilt
– et program hvis visjon er å vise at det er mulig å utvikle
klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.
FutureBuilt skal få frem 50 forbildeprosjekter innen 2020
– både områder og enkeltbygg – med høy arkitektonisk
kvalitet, og som reduserer klimagassutslipp innen energi,
transport- og materialbruk.
Furuset er Oslos områdesatsing i FutureBuilt-programmet, og er blant annet utpekt som Oslos første forbildeprosjekt for mikroenergisystem. Et mikroenergisystem
produserer og utnytter energi lokalt. Overskuddet
overføres til det sentrale nettet, slik at vi kan optimalisere
energibruken lokalt og sentralt. Mikroenergisystemer
muliggjør også å koble energi både til bygg og transport.
På Furuset er målet å etablere vannbåren kjøling og
varme, i tillegg til ny elektrisk produksjon basert på sol.

kommunens spydspiss for et kretsløpsbasert avfallssystem, med utgangspunkt i Haraldrud, der kretsløpssentre
integreres med andre funksjoner i et nærområde.

Millionbyen – attraktiv
hovedstad

Deling av arealer er stadig viktigere for å utnytte byens
knappe arealer godt, og sikre at vi kan imøtekomme befolkningsveksten med en kompakt byutvikling, samtidig
som vi ivaretar ulike arealbehov. Flerfunksjonalitet og
effektiv utnyttelse er viktige stikkord. Underutnyttede
flater i byen, på bygg eller langs veier kan brukes til å
etablere grønnstruktur som kan bidra til lokal overvanns
håndtering, benyttes til urbant landbruk, sikre biologisk
mangfold og brukes til rekreasjon. Sambruk av arealer
innebærer også at ulike aktører kan benytte det samme
lokalet til ulike tider på døgnet, og således gi effektiv
areal- og ressursbruk. En tredje form for sambruk er
samlokalisering, som i større grad også kan fungere som
møteplass for ulike typer mennesker ved at ulike formål
lokaliseres på samme sted.

I 2040 er vi antagelig nesten 900 000 mennesker
i Oslo og halvannen million innbyggere i Oslo og
Akershus – Oslo er i ferd med å bli en millionby.
Millionbyen gir rom for flere urbane tilbud og gode
og varierte opplevelser. Den tette, allsidige bymessige
strukturen finnes nå også i nye byområder. Dette gjør
Oslo til et attraktivt bolig- og arbeidsmarked. Oslo
er en motor for næringsutvikling og navet i Oslo
regionen, i et godt og dynamisk samspill med regionbyene hvor alle bidrar til å gjøre hverandre gode.

For å nå målet om nullutslippsbyen, er smarte energiløsninger vesentlig. Byutviklingen skal derfor tilrettelegge
for videreutvikling av klimavennlige energisystemer.
På Furuset er det planlagt et pilotprosjekt for utvikling
av et mikroenergisystem som legger til rette for en
optimalisering av energisystemet lokalt og sentralt (se
faktaboks). Det skal etableres flere mikroenergisystemer
i lokale områder i Oslo, basert på erfaringer fra Furuset.
Mikroenergisystemene vil ofte kunne kombineres med
mobilitetsanlegg hvor kollektivtransport, sykkelparkering og ladestasjoner er samlokalisert. Det er viktig
at slike energi- og mobilitetsløsninger vurderes tidlig i
planarbeidet for å kunne innpasses i byutviklingen. For
å sikre dette vil det ved revisjon av kommuneplanens
arealdel vurderes mulighet for bestemmelser som sikrer
at energismarte løsninger vurderes tidlig ved planlegging
i utviklingsområder og kollektivknutepunkt.

Hovedstadsrollen er styrket på en måte som også er
god for Norge som helhet: Oslo er ofte innfallsporten
til Norge fra utlandet. Hovedstadsfunksjonen gir mer
verdi for byens brukere, innbyggere, arbeidstakere og
besøkende fra inn- og utland – den grønne millionbyen
er et populært reisemål. Gjennom aktiv bevaring og
videreutvikling av Oslos særegne kvaliteter, blant
annet viktige kulturminner og ny bebyggelse med høy
arkitektonisk kvalitet, har rollen som attraktiv storby
og utstillingsvindu for Norge blitt styrket.

Attraktivt storbyliv

Byliv er summen av menneskers tilstedeværelse i byens
rom og blir til som et samspill mellom byøkonomi,
kultur, mobilitet, folk, arkitektur, innovasjon og natur.
Vi skal bruke veksten til å videreutvikle naturgitte,
historiske og bymessige kvaliteter, og slik styrke ulike
byområders rolle og identitet. Veksten skal brukes til å
videreføre den tette allsidige byens kvaliteter også i nye
områder i randsonen til indre by. Byen skal by på nye
urbane arenaer kjennetegnet av mangfold i møter, kulturuttrykk, livsstiler, opplevelser, tilbud og muligheter for
rekreasjon. Byens offentlige rom skal være åpne, inklud
erende arenaer for alle, uavhengig av alder og sosial
bakgrunn. Gjennom prioritering av bilfritt byliv i sentrum
og strøksgater, blir Oslo en by med rom for menneskelig
utfoldelse. Dette gir også gevinster for bymiljøet gjennom bedre luftkvalitet.

Sentrum i regionen og hovedstad

Oslo huser hovedkontorer for næringsliv og organisasjoner, statlige virksomheter og store virksomheter
innen kultur, media og forskning. Kommunen ønsker et
samarbeid med staten for å sikre strategisk lokalisering
og utforming av bygg og anlegg til statlige virksomheter
i Oslo, som både ivaretar institusjonenes behov og gir
merverdi til Oslo by. Slike prosjekter kan være motorer

Kompakt byutvikling og funksjonsblanding skal bidra til kundegrunnlag for handel og tjenester.
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i ny byutvikling, skape byliv og bidra til spredning av
arbeidsplasser og offentlige tilbud. Nøkkelprosjekter er
for eksempel eventuell flytting av NRK fra Marienlyst og
nytt lokalsykehus, samt etablering av storbylegevakt, ved
Aker sykehus.
Som landets hovedstad skal vi også ivareta og styrke våre
nasjonale og lokale kulturminner og kulturmiljøer, som
forteller viktige historier om Norge og Oslo. Bærekraftig
forvaltning av kulturarven, gjennom å utvikle og bevare
unike og identitetsskapende miljøer, skal styrke byens
egenart og attraktivitet. Bevaring, gjenbruk eller videreutvikling av historiske bygg og kulturmiljøer er klimasmart ressursbruk som også gir rom for boligbygging
og for kreativ og skapende næringsutvikling. Gjennom
aktiv satsing på god arkitektur skal vi videreutvikle Oslos
nasjonale særpreg og heve byens arkitektoniske profil
nasjonalt og internasjonalt. Marka og amfiet som omgir
byen og møter fjorden, er et viktig landskapssærtrekk som
skal gi rammer for ny byutvikling.

Nærings- og kunnskapshovedstad

Oslo utgjør sentrum av en felles arbeids-, bolig- og
serviceregion som inkluderer Akershus og deler av
Oppland, Buskerud, Østfold og Vestfold. Regionens
konkurransekraft skal styrkes ved å tilrettelegge for
attraktive arbeidsplasser i en flerfunksjonell bykjerne og
i kollektivknutepunkter med gode regionale forbindelser,
i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus og Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen. I henhold til den regionale planen skal
Oslo videreutvikles som landets hovedstad, nasjonalt
knutepunkt for transport og tyngdepunkt for næringsut-

vikling. Samtidig skal de regionale byene utenfor Oslo
ta en høyere andel av veksten og få en sterkere rolle i
regionen. Styrking av de regionale byene og en klimavennlig utvikling av bybåndet mellom kommunene, vil
bidra til bedre utnytting av transportsystemet inn og ut av
Oslo. Dette krever godt samarbeid på tvers av kommunegrensene og mellom kommunene og staten, knyttet til
kollektivtiltak, arealplanlegging og samhandling med
næringslivet.
Gjennom samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) om
fremtidig campusstrategi, skal vi bygge opp under UiOs
planer om et tre-delt universitetsområde på Blindern,
i sentrum og på Tøyen. Vi utforsker muligheter for
universitetsområder integrert i bystrukturen, med rom
for samhandling mellom kunnskapsmiljøer, studenter og
byen for øvrig. Slik kan vi bidra til å styrke universitetets kunnskapsformidling og gi rom for et mangfold av
kulturaktiviteter og byliv.
Det skal tilrettelegges for et kunnskapsintensivt, innovativt og grønt næringsliv, som styrker Oslos konkurransekraft blant de nordiske storbyene, herunder hovedkontoretableringer. Satsing på det grønne skiftet vil være
et viktig ledd i dette, fordi det medfører kunnskapsutvikling, innovasjon og robust arbeidsmarked. Gjennom
å legge til rette for arealer av ulik størrelse, mulighet for
fleksibel utforming av bygningsmasse og ved å stimulere
til samlokalisering, blir det lettere å etablere ulike typer
virksomheter flere steder i byen. Som hovedregel bør
arbeidsplasser lokaliseres nær holdeplasser for kollektivtransport, og da særlig rundt knutepunkter, for å sikre
god tilgjengelighet for ansatte og kunder.
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Kringsjå studentby: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus planlegger 3000 nye studentboliger i Oslo innen 2020. Første bygge
trinn for 330 nye hybler på Kringsjå bygges nå med nær nulllenerginivå og i massivtre – opp til 10 etasjer – og blir Oslos første store
utbygging i massivtre og Oslos høyeste trebygning. Prosjektet er en del av FutureBuilt og det er utarbeidet et klimagassregnskap for
bygget, som kartlegger klimagassutslipp fra alle materialer som benyttes i byggeprosessen. Prosjektet har også et sterkt fokus på lokal
og åpen overvannshåndtering. Arkitekt/illustrasjon: AT Plan og Arkitektur, Landskapsarkitekt: Snøhetta AS
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Våren 2017 starter fjerningen av gateparkering innenfor Ring 1. Dette er del av prosjektet Bilfritt byliv, som har til hensikt å skape et

Tåsinge plads i København er et godt eksempel på hvordan vi kan skape gode og frodige byrom som ikke bare tilbyr rekreasjonsverdi,

bedre bymiljø og økt byliv i Oslo sentrum. Etter hvert kan det være aktuelt å etablere bilfrie soner også andre steder i byen. Illustrasjo-

men også bidrar til å styrke biologisk mangfold, og kan fungere som en naturlig våtmark og med det et vannmagasin ved kraftige regnsky-

nen viser Kirkegata som shared space i en mulighetsstudie utført i samarbeid med Gehl Architects. Illustrasjon: PBE/Gehl arkitekter

ller. Dette er viktige elementer i klimatilpasningen byen må gjennomføre. Landskapsarkitekt: GHB Landskab. Foto: PBE

Hverdagsbyen:
Nabolagsverdier og
enklere liv
I 2040 er Oslo et nettverk av særegne og attraktive
byområder og steder med lokal tilknytning og tydelig
identitet. Alle byområder er bygget opp slik at det er
lett for oss som innbyggere å gjøre miljø- og helse
vennlige valg i hverdagen, for eksempel ved at vi
har tilbud som dekker hverdagslivets behov innenfor
rimelig gang- og sykkelavstand fra der vi bor. Det er
trygt og enkelt å bevege seg til fots eller med sykkel,
både i nabolaget og mellom ulike områder i byen. Det
er korte avstander til nærmeste kollektivtilbud.
Trygge og attraktive offentlige torg, parker og felles
områder legger til rette for et mangfold av møter
mellom mennesker. Bevaring eller videreutvikling av
historiske bygg og kulturmiljøer gir opplevelser av
tidsdybde og stedsidentitet lokalt. Den varierte boligstrukturen gjenspeiler variasjonen i menneskene som
bor her. Oslos nabolag har rom for alle, uavhengig av
sosioøkonomisk status, alder eller livssituasjon.

48

Lokalt særpreg og nabolagsverdier

Oslo har både en kompakt, tilgjengelig og attraktiv
historisk bykjerne, med tilbud for hele befolkningen og
besøkende – og en serie av selvstendige nabolag med
tydelig egenidentitet og lokale kvaliteter. Denne variasjonen skal ivaretas og ligge til grunn for byens v idere
vekst. Både eksisterende og nye nabolag skal ha sin egen
identitet og høy arkitektonisk kvalitet. Gamle trær eller
særpregede landskapstrekk, bekkedrag og sjeldne arter,
løkker og allmenninger, industrihistorie, bomiljøer fra
ulike historiske epoker, og ulike kulturminner som bærer
med seg fascinerende historier, er viktige n abolagsverdier
i stedsutviklingen.
Gjennom steds- og mulighetsstudier og medvirkning i
planarbeid, skal vi identifisere lokale kvaliteter og vurdere behov for nye. Dette gir et solid grunnlag for å vurdere hvordan byområder kan utvikles og suppleres, for
eksempel gjennom å tilføre stedene identitetsskapende ny
bygningsmasse, offentlige byrom og grøntarealer. Vi skal
etablere nye kvaliteter der det trengs, både i eksisterende
og nye områder. Flere skal få dra nytte av eksisterende
kvaliteter, for eksempel ved å bygge høyere rundt en
park. Forslag til reguleringsplaner må vise hvordan de
bygger opp under og styrker lokale nabolagsverdier.

Et enklere hverdagsliv med plass til alle

Hverdagslivet utspiller seg gjerne der vi bor, og dette
er et grunnlag for å skape levende og attraktive bo- og
bymiljøer. Et viktig prinsipp for god stedsutvikling er
at boligområder skal ligge i gang- og sykkelavstand fra
kollektivtilbudet og daglige funksjoner, for eksempel
skole, barnehage, handel og tjenestetilbud, rekreasjons
områder og fasiliteter for kultur og idrett. Lokalt nærings
liv må plasseres slik at det enkelt kan nås til fots, på
sykkel og med kollektivtransport. En slik samlokalisering
bidrar til et enklere hverdagsliv og redusert transport
behov, og kan samtidig fungere som møteplasser for de
som bor i området. Områder med spesielt god kollektiv
tilgjengelighet, eller sentral beliggenhet, har grunnlag for
et bredere spekter av funksjoner og tilbud.
Nabolagene skal være trygge og attraktive å ferdes i for
alle aldersgrupper. Dette oppnås blant annet gjennom å
redusere biltrafikk og etablere gode gang- og sykkelveier,
turveier, snarveier samt tilstrekkelig med sittemuligheter.
Lokale møteplasser og innbydende byrom skal være arenaer som kan bidra til sterk fellesskapsfølelse, mer folkeliv
og sosial tilhørighet, samt virke kriminalitetsdempende.
Oslos nabolag skal være stabile bomiljøer med plass til
alle, uavhengig av livssituasjon. Generelt er det viktig å
sikre gode oppvekstvilkår og stabile bomiljøer gjennom

å legge til rette for at folk kan bo et helt liv i et lokal
miljø. En god variasjon av småhus og leiligheter gjør
også at barn kan bli boende innenfor samme skolekrets,
for eksempel ved samlivsbrudd eller andre hendelser som
påvirker privatøkonomien og gjør at man må flytte.
Vi skal legge føringer for boligstruktur i overordnede planer, bestemmelser om boligstørrelser og boligtyper i reguleringsplaner, samt etablere boligkonsept som gir rimelige
boliger med kvalitet og supplerer det ordinære boligmarkedet. For å sikre gode hverdagsmiljøer med et variert
boligtilbud for ulike grupper, vil Oslo kommune utvikle en
eiendomsstrategi hvor kommunen også som grunneier kan
påvirke utviklingen av mangfoldet i boligmarkedet.

Den grønne byen skal styrkes

Byutviklingen skal bidra til å bevare, videreutvikle og
knytte sammen dagens blå og grønne strukturer på en
enda bedre måte. Med blågrønn struktur menes Marka,
fjorden, byens natur- og grøntområder på private tomter,
så vel som parker, elver og bekker, turveidrag som
grønne korridorer mellom fjorden og Marka, samt andre
elementer som har viktige natur- og kulturverdier. Den
blågrønne strukturen er viktig både for det biologiske
mangfoldet, klimatilpasning og overvannshåndtering,
rekreasjon og luftkvalitet. Gode og varierte grønne
områder i nærmiljøet muliggjør fysisk aktivitet, trivsel og
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Nybygging skal gi merverdi og ha
arkitektonisk kvalitet i materialvalg og
utforming. Kuben yrkesarena inneholder
Kuben vgs., Fagskolen Oslo Akershus,
Læringssenteret for byggfag og Kuben
kurs- og teknologisenter. En viktig målsetning er å være en faglig møteplass
der skole og arbeidslivet innenfor ulike
bransjer møtes, og skolen samarbeider
tett med bransjene i nærområdet. Kuben yrkesarena åpnet dørene på Økern
i 2013. Året etter vant bygget Oslo Bys
arkitekturpris. Foto: Arch Uno

naturopplevelser. Når byen skal vokse gjennom fortetting
og transformasjon i den eksisterende byggesonen, er det
derfor viktig å styrke byens grønnstruktur.
Oslos offentlige grønnstruktur skal gjøres mer tilgjeng
elig for flere og nye brukergrupper. Blant annet skal
byens forbindelser til Marka og fjorden forsterkes gjennom å etablere tydelige gang- og sykkelforbindelser og
portaler ved typiske utfartsårer. Oslomarka skal styrkes
som arena for naturopplevelser, friluftsliv og idrett. Ved
revisjon av kommuneplanens arealdel skal det ses på
hvordan det på nennsomme måter kan tilrettelegges for
rekreasjon i Markas randsone.
Nye parker og turdrag, samt gjenåpning av bekker og
elver er viktige tiltak som skal bidra til et sammen
hengende nettverk av allment tilgjengelige torg, møte

plasser, grøntområder og turdrag i byggesonen. Dette
bidrar til god helsefremmende livskvalitet for befolkningen, og sikrer samtidig gode livs- og sprednings
muligheter for planter og dyr.
Ved revisjon av kommuneplanens arealdel skal byens
torg, møteplasser og grøntområder gjennomgås, og det
skal tas grep for ytterligere å styrke og videreutvikle disse
områdene. Vi skal etablere et grøntregnskap for å få god
oversikt over byens grøntområder og utviklingen av grønnstruktur innenfor byggesonen. Andre viktige tiltak vil være
å utnytte tak, vegger, skrotarealer og flater som ligger brakk,
for utvidelse av torg- og grønnstruktur, tilrettelegging for
biologisk mangfold, klimatilpasning og urbant landbruk.

ARKITEKTURPOLITIKK FOR ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN
Byrådet utvikler en ny arkitekturpolitikk for Oslo. Den skal i
tillegg til å fremme og sikre arkitektonisk kvalitet, også være
et verktøy for å redusere klimagassutslipp og fremme et
bærekraftig samfunn.
Arkitekturpolitikkens visjon og mål er å bidra til økt kvalitet
i utforming av byens arkitektur og byrom. Den skal vise
hvordan god arkitektur både kan være et mål i seg selv og et
verktøy for å nå andre viktige politiske samfunnsmål. Oslos
arkitekturpolitikk skal være et verktøy for å styrke kvaliteten
i – og bevisstheten om – arkitekturen og våre fysiske omgivelser. Arkitekturen skal gi gode rammer for menneskers liv,
og samtidig fremme en god byutvikling der kvalitet, klima og
mennesket står sentralt.
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Arkitekturpolitikken skal:
• sikre gode fysiske rammer som gir bedre levekår og
livskvalitet for innbyggere og besøkende
• legge til rette for en attraktiv, grønn og klimanøytral
byutvikling med nyskapende, utfordrende og utprøvende
prosjekter i samspill med byens egenart
• fremme økt arkitektonisk og økologisk kvalitet i byrom
og bygg

Byutviklingsstrategien skal bidra til en
grønnere, varmere og mer skapende by

Oslos arkitekturpolitikk utarbeides gjennom en medvirknings
prosess som involverer fagmiljøer, utviklere og andre
interessenter. Medvirkningen skal skape debatt, interesse og
forankring, samt gode ideer.

med plass til alle. Utvikling av gode offentlige byrom og et bilfritt byliv i sentrum er
en viktig strategi. I Spikersuppa kan barn
og voksne fra hele Oslo gå på skøyter hele
vinteren gjennom.

Foto: BYM
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5

Nabolagsverdier
Med nabolagsverdier mener vi fysiske egenskaper
som gir et område særpreg, og knytter seg til
identitetsskapende og historiefortellende blågrønn
struktur, bygninger, byrom og bymiljøer. Dette er
lokale kvaliteter som gjør et område annerledes,
vakkert og interessant, og som gjør at hvert område i
Oslo oppleves som et eget sted med unike særtrekk.

8

6
9

7
4

Nabolagsverdier som møteplasser, kulturminner,
bomiljøer, parker, bekker, fjord og vann, kunst, arkitektur og byggverk, lekeplasser, turveier, en benk med fin
utsikt, badeplasser, gågater, kafeer og annen næringsvirksomhet, bygger oppunder en felles tilhørighet til et
sted, og bidrar til et attraktivt byliv.
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1. Urbant landbruk i Berlin. Foto: PBE

5. «Livets tre», veggmaleri på Tøyen. Kunstner: Ridder. Foto: PBE

9. Sørenga. Foto: PBE

13. Trosterudvillaen. Foto: Stig Rune Pedersen

2. Tiedemannsparken på Ensjø. Foto: Bjørbekk & Lindheim

6. Telthusbakken. Foto: PBE

10. Verdensparken på Furuset. Foto: Svein Gunnar Kjøde, Bydel Alna

14. Tufteparken på Filipstad. Foto: Rolf Rolid / PBE

3. Operaen i Bjørvika. Foto: PBE

7. Bjerkedalen park. Foto: Ellen Johanne Jarli

11. Jerikobakken. Foto: Tore Fjeld

15. Losæter i Bjørvika. Foto: PBE

4. Tøyenparken. Foto: PBE

8. Muncheika. Foto: Rune Clausen / PBE

12. Jerikobakken. Foto: Tore Fjeld

16. Mølleparken ved Akerselva. Foto: Trude Isaksen / PBE
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KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Område med potensial for bymessig utvikling og kobling av to eller
flere banebaserte linjer. Høy arealutnyttelse.

Ensjø
Tveita

Helsfyr

Vækerø

UTKAST TIL HØRING
Oslo S

Lysaker

Område med t-banelinje, tog, busslinje og senterfunksjon, samt
arealpotensial. Høyere arealutnyttelse vurderes.
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Filipstad
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PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER

Oppsal
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UTVIKLINGSSOMRÅDER I INDRE BY
Områder for bymessig utvikling. Angitt i juridisk arealdel som
transformasjons- eller utviklingsområde. Høy arealutnyttelse.

Oslo
Akershus

En klimavennlig og arealeffektiv byutvikling må planlegges i lys av kollektivtransportsystemet.
Gange, sykling og klimavennlig kollektivtransport skal være det naturlige førstevalget for
Oslos befolkning. Det forutsetter blant annet kompakte flerfunksjonelle byområder med gode
sykkelforbindelser og korte avstander til et godt kollektivtilbud. Utvikling og fortetting i områder med god kollektivdekning gjør at vi kan imøtekomme befolkningsveksten uten at det går
på bekostning av klima- og miljømål – og at vi kan tilføre bykvaliteter og byliv til nye områder.

Tåsen

Grorud senter

UTVIKLINGSOMRÅDER I YTRE BY KAT. A
Områder for bymessig utvikling med eksisterende nærings- og
industribebyggelse. Høy arealutnyttelse.

UTVIKLINGSOMRÅDER I YTRE BY KAT. B

Ulsrud

Områder for bymessig utvikling med eksisterende småhusbebyggelse. Arealutnyttelse skal vurderes i arbeid med områdeplan.

TERMINAL- OG HAVNEOMRÅDER
Karlsrud
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EKSISTERENDE / NY TOG

Nittedal/Gjøvik

Bogerud

ROMERIKSPORTEN/FOLLOBANE
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Nesoddtangen
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vi fått to nye badeplasser i Oslo. Badeplassen på Tjuvholmen
Bjørvika og Filipstad for tur. I tillegg etableres det badeplasser

TEMAKART: TORG OG MØTEPLASSER, GRØNNSTRUKTUR OG GANG- /SYKKELFORBINDELSER

Trosterud
Breivoll

OVERORDNET TORG/PLASS

Haugerud

Fra Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP-17), forslag til
Strategisk plan for Hovinbyen, politisk vedtatte VPOR og områdereguleringer, og ved knutepunker som ikke er markert i nevnte planer
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Kart 1: Arealstrategi mot 2040
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Som vist i Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP-17)
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Fra Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP-17) og foreslåtte
utviklingsområder i denne kommuneplan

TURVEIER OG OVERORDNEDE GANGFORBINDELSER
SYKKELVEINETT
Fra forslag til plan for sykkelveinettet i Oslo (ved Bymiljøetaten)

OVERORDNEDE FORBINDELSER
Fra temakart grønnstruktur (T7) til Kommuneplan 2015 (KP15), forslag
til Strategisk plan Hovinbyen, Strukturanalyse Groruddalen nordøst
(ved Plan- og bygningsetaten) og andre overordnede planer
(VPOR-Frysja, VPOR-Kjelsrud)
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GRØNNSTRUKTUR
Fra temakart grønnstruktur (T7) til Kommuneplan 2015
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FREMTIDIG ELV/BEKK ELLER BEKKEÅPNING
Temakart grønnstruktur (T7) til Kommuneplan 2015 (KP15)

Kart 2: Utviklingsstrategi
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Kartet viser et utvalg elementer fra Kommunedelplan for torg og møteplasser (KDP-17)
og Oslo kommuneplan 2015 (KP15) temakart T7: “Blågrønn struktur i byggesonen”.
Utvalget fra disse kartene er supplert med nyere overordnet planarbeid og
vurderinger fra forslag til Strategisk plan for Hovinbyen, Strukturanalyse Groruddalen
nordøst (ved Plan- og bygningsetaten), veiledende planer for offentlige rom (VPOR)
områdereguleringer og i denne plan.
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Kart 3: Torg og møteplasser, grønnstruktur, og
gang-/sykkelforbindelser

«Arealstrategi mot 2040» er hovedkartet. Dette kartet viser
hvor kommunen vil tilrettelegge for vekst og fortetting. Dette
er vist gjennom utviklingsområder for større avgrensede felt,
eller ved å markere stasjonsområder som knutepunkt eller
prioriterte stasjonsnære områder. Dette er alle steder som
har potensial for utbygging av flere boliger, og eventuelt
næring. Kartet viser også nåværende og fremtidig kollektivinfrastruktur og den overordnede offentlige blågrønne
strukturen inkludert Marka og fjorden.

og opprusting av eksisterende badestrender. De siste årene har
ble etablert i 2012, og i juni 2015 åpnet Sørenga Sjøbad. Nå står

Fornebu

Holmlia

Arealstrategien er illustrert i tre kart, ett hovedkart (arealstrategi) og to temakart. Disse kartene ligger vedlagt dette
dokumentet og kan leses på www.kommuneplan.oslo.
kommune.no. Kartene er førende for det videre arbeidet med
revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Nye sentrumstunneler for T-bane og tog er vesentlige for å øke kapasitet i hele banenettet og for å gi
rom for nye grener på T-banenettet. Nye trikkelinjer,
for eksempel langs Ring 2 og i Hovinbyen, bidrar til
å forsterke tverrgående forbindelser i Oslo. Follobanen og Rutemodell 2027 er viktige for regional utvikling gjennom økt frekvens på lokaltog og styrking
av kollektivtilgjengeligheten for lokaltogstasjonene
i Oslo. Kombinert med ny S-bane vil vi få en tettere
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Områder for bymessig utvikling med eksisterende småhusbebyggelse. Arealutnyttelse
Skøyen skal vurderes i arbeid med områdeplan.
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Grorud stasjon

Nyland
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Områder for bymessig utvikling med eksisterende nærings- og
industribebyggelse. Høy arealutnyttelse.
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Kollektivinfrastruktur for nullutslippsbyen

Kollektivsystemet i Oslo er i en stadig utvikling, og
arealstrategien må basere seg på en rekke prosjekter som
planlegges realisert mot 2040. Strategien legger til grunn
KVU Oslo-Navet, KVU RV4/Gjøvikbanen og M2016s
konsept om å videreutvikle det samlede mobilitets
systemet som et nettverk, dette er beskrevet i omtale av
nullutslippsbyen (kapittel 4.1). Kollektivinfrastruktur
tiltakene angitt i KVU Oslo-Navet er lagt til grunn i
arealstrategikartet. Alle tiltakene i kartet vil trolig være
utbygget i 2040. Rapporten Arealpotensial i stasjonsnære

Hovseter

Nydalen
vest

EKSISTERENDE / NY T-BANE

Romsås

Nydalen

Tåsen

Sogn
Ullevål

Oslo
Akershus

Hovedtrekkene i Kommuneplan 2015 videreføres og vi
legger til grunn følgende byplangrep mot 2040:
• Prioritering av byutvikling innenfra og ut, med utvid
else av den kompakte byen mot vest, nord og nordøst
• Forsterket banebasert utvikling med vekt på å utvikle
klimasmarte stasjonsområder med nabolagsverdier i
hele byen
• Prioritering av boligbygging og næringsutvikling som
ikke nødvendiggjør bruk av bil
• Hovinbyen og Fjordbyen Vest er to store utviklings
områder som kommunen prioriterer
• Nytt tyngdepunkt i Groruddalen nordøst som skal
utvikles i takt med utvikling av kollektivforbindelser
• Gjersrud-Stensrud er et annet stort utviklingsområde
hvor tung satsning på klimavennlige transportløsinger
er påkrevd

områder langs Oslos banenett gir en vurdering av mulig
fortettingspotensial og en nærmere omtale av tidsperspektivet på de planlagte infrastrukturtiltakene og deres
betydning for byutviklingen.

Oslo
Akershus

Vi skal ha en bane- og knutepunktbasert arealstrategi, der
byen utvikles innenfra og ut, i tråd med Oslos byutvik
lingspolitikk gjennom de snart 20 siste årene. Arealstrategien er de konkrete areal- og transportgrepene som
legges til grunn for fremtidig byutvikling. Dette handler
om å prioritere visse områder for bymessig utvikling
og samtidig bevare andre områder. Arealstrategien skal
bidra til at Oslo blir en nullutslippsby og samtidig ivareta
målene knyttet til Oslo som millionby og hverdagsby.

Skullerud
Ammerud

Sæter
Slemdal

Oslo
Akershus

Holtet

Temakartet «Utviklingsstrategi» illustrerer den overordnede
retningen og sammenhengen i byutviklingen. Byen skal
utvikles innenfra og ut, og kartet illustrerer hvordan indre by

skal utvides i øst gjennom utviklingen av Hovinbyen, i vest
mot Smestad og Lysaker og i nord rundt Nydalen og Storo.
Kartet illustrerer også etableringen av et nytt tyngdepunkt i
Groruddalen nordøst, og hvordan nye kollektivforbindelser
kan realisere et potensial i sør på Gjersrud-Stensrud. På
samme måte som i hovedkartet vises fremtidige transportforbindelser som ligger til grunn for strategien.
Temakartet «Torg og møteplasser, grønnstruktur, og gang-/
sykkelforbindelser» viser bykvaliteter og nabolagsverdier
som bidrar til byliv, livskvalitet og rekreasjon. Kartet illustrerer blant annet torg, parker, grønne forbindelser, vassdrag, turveier og sykkelforbindelser. Området for bilfritt byliv
og Havnepromenaden er også markert. Kartet viser både
eksisterende situasjon og hvor det legges til rette for nye
kvaliteter. Kartet vil være et grunnlag for videre arbeid med
grønnstruktur, torg og møteplasser i revisjon av kommuneplanens arealdel.

både i Akerselva, Alnaelva og Hovinbekken. Foto: BYM
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Ulsrud T-banestasjon: Etter at spor og stasjoner langs Østensjøbanen ble totalrehabilitert i 2015/16 ble stasjonene opprustet til ny
standard med universell utforming og utsmykket av kunstnere. I tillegg var det mulig å øke antall avganger til åtte i timen hver vei. Her
fra Ulsrud stasjon, hvor den nederlandske kunstnerduoen Telmo Pieper og Miel Krutzmann har stått for utsmykningen. Byrådet har en
politikk for å fremme gatekunst og kunst i bybildet. Foto: PBE

Samlet oversikt over nye/eksisterende kollektivinfrastrukturtiltak i arealstrategikartet.

s ammenveving av sør-, vest- og nordøstkorridoren (SkiAsker-Lillestrøm) som styrker det regionale bybåndet.
S-bane er en «storbybane» beregnet for relativt korte
reiser i Oslo og innenfor forstedene Asker, Lillestrøm
og Ski. Jernbanestasjon på Hovedbanen ved Breivoll vil
gjøre dette sentralt beliggende området svært kollektivtil
gjengelig og etablere det som et kollektivknutepunkt som
utløser et stort potensiale for klimavennlig byutvikling i
denne delen av Hovinbyen.
Bryn vil i fremtiden få en betydelig forsterket rolle som
regionalt kollektivknutepunkt med ny togstasjon og nye
trikkeforbindelser, i tillegg til T-bane, buss og lokaltog.
Oslo kommune samarbeider med Bærum kommune og
Statens vegvesen om mulighetsstudier for videreutvikling
av Lysaker. Knutepunktet på Lysaker får en betydelig styr
ket rolle med anbefalingene i KVU Oslo-Navet, muligens
tilsvarende Bryn i øst, med forbindelse mellom tog, T-bane
og buss. Begge steder må transportutviklingen støtte opp
under en kvalitativt god byutvikling som gjør områdene
attraktive for både bosatte og de som arbeider der.
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Det pågår et arbeid med konseptvalgutredning for
Gjøvikbanen, hvor et alternativ er å legge strekningen
Oslo-Roa i dobbeltspor via Groruddalen og Grorud stasjon. Et slikt tiltak vil bedre kollektivtilgjengeligheten til
Øvre Groruddalen betraktelig og Alnabanen kan fjernes
som barriere i Hovinbyen. Vi mener dette alternativet og
denne strekningen bør prioriteres, og det bør vurderes å
etablere stasjon ved Nedre Rommen. I konseptvalgutredningen forutsettes det at dagens Gjøvikbane trafikkeres
som i dag, med 3 avganger i timen Oslo – Hakadal.
Arealstrategikartet viser i tillegg strategiske kollektiv
forbindelser ved dalbunnen i Groruddalen, Gjersrud-
Stensrud og mellom Lørenskog og øvre Groruddalen.
Dette er viktige fremtidige kollektivforbindelser hvor det
er usikkerhet om konkret driftsart (T-bane, trikk, bybane,
buss) og detaljert trasévalg.

Det er i arealstrategikartet vist en kollektivforbindelse i
Groruddalens dalbunn. I Kommuneplan 2015 ble dette
vist som en tredje T-banelinje. Å føre en bybane- eller
superbusstrasé i Strømsveien, kan etablere en mer by
messig forbindelse mellom dalbunnen, Hovinbyen og
indre by og dermed gi noen kvaliteter som T-banen
ikke nødvendigvis gir. En fasedelt utvikling, først med
busstrasé i eget felt og senere supplering med T-bane kan
være aktuelt for å åpne opp for byutvikling i dalbunnen.
Disse problemstillingene bør utredes nærmere de neste
årene sett i lys av kollektivløsningene for Oslo for øvrig.
Det er for Gjersrud-Stensrud vist prinsippforbindelser
hvor det er regulert T-bane, forbindelse mot Hauketo og
kollektivforbindelse langs E6 og Ring 3 til Bryn. Det skal
utredes nærmere ulike løsninger for driftsart og traseer.
Det vurderes både T-bane, forstadsbane, tog og buss
løsninger. Hensikten er å sikre et klimavennlig transport
system der transportbehovet som følger av utbyggingen i
området i minst mulig grad dekkes ved bruk av bil.
Fremtidig kollektivløsning for Nedre Romerike er vist
i form av mulige kollektivforbindelser mot Ellingsrud/
Furuset og Stovner.

Byutviklingsstrategien
skal møte boligbehovet
Fortsatt stort arealpotensial for bolig og
næring

Kommuneplan 2015 viste et arealpotensial i byggesonen
på cirka 147 000 boliger og 9,2 millioner m² næringsareal
(inkludert sosial infrastruktur) mot 2050. Kapittel 1 og 2
viser at vi forventer en fortsatt betydelig vekst de neste
årene. Vi er trolig 200 000 flere innbyggere i 2040 enn i
2017, noe som gir et boligbehov i perioden på grovt regnet cirka 100 000, avhengig av husholdningenes størrelse.
Det er derfor fortsatt viktig å tilrettelegge nok areal til
boliger, næring, sosial, teknisk og kulturell infrastruktur.
Beregningene til Kommuneplan 2015 var basert på
datagrunnlag fra 2011. Siden da er det anslagsvis blitt
bygget opp mot 19 000 boliger og over 1,7 millioner m²
næringsareal i Oslo. Det har særlig vært byggeaktivitet i
indre by, men også i utviklingsområder i ytre by, i stasjonsnære områder og innenfor arealer i Småhusplanen.
Vedtatt områderegulering for Gjersrud-Stensrud og
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UTVIKLINGSOMRÅDER I KOMMUNEPLANEN
f orslag til Strategisk plan for Hovinbyen har fått betydelig høyere potensialtall enn det man la til grunn i
Kommuneplan 2015. Dette utgjør omkring 13 000 flere
boliger og ytterligere ca. 650 000 m² BRA næring i
Hovinbyen, og ytterligere 2 000 boliger og 35 000 m²
BRA næring på Gjersrud-Stensrud. Planene for
Gjersrud-Stensrud skal revideres, og da skal det vurderes
om utnyttelsen av området bør økes ytterligere.
En foreløpig beregning tyder på at det fortsatt er et stort
arealpotensial innenfor byggesonen (rundt 150 000 flere
boliger).

Behov for utvikling av ulike områder på kort
og mellomlang sikt
Byutviklingsstrategien skal sikre at vi kan møte behovet
for nye boliger. Lav boligproduksjon over en årrekke
kombinert med høy befolkningsvekst, tilsier at det bør
tilrettelegges for en boligproduksjon i størrelsesorden
over 5 000 boliger per år.

«Utviklingsområder» er et teknisk begrep for områder som
er utpekt og avgrenset presist i kommuneplanen, med sikte
på å videreutvikle og fortette området for å skape en mer
bymessig situasjon, med blant annet høyere utnyttelse, nye
gater, byrom, grønnstruktur og blanding av bolig, næring og
andre funksjoner. Det vil som hovedregel være krav om felles
planlegging eller områderegulering for utviklingsområder.

Utviklingsområder «kategori B» er områder som per i dag
består av i hovedsak eksisterende småhusbebyggelse.
Her skal utnyttelsen også være høyere enn i dag, men
faktisk områdeutnyttelse skal avklares i mulighetsstudier i
forbindelse med påfølgende planarbeid. For disse utviklings
områdene vil det som hovedregel være krav om kommunal
områderegulering før utvikling kan skje.

Utviklingsområder «kategori A» er områder som per i dag
som regel består av eldre industri- og næringsområder. I
disse områdene videreføres føringer om områdeutnyttelse
fra Kommuneplan 2015.

«Prioriterte stasjonsnære områder» er stasjonsområder
hvor det er potensial for høyere utnyttelse enn i dag på
enkelte tomter, innenfor en veiledende radius på 500 meter
fra stasjonen. Her vil prosjektforslag vurderes og behandles
enkeltvis, dersom de ikke er knyttet til utviklingsområder
med krav om områderegulering eller felles planlegging.

Utviklingskategorier ytre by

Områder som inngår i kategorien –
videreført fra Kommuneplan 2015

Nye områder i
Kommuneplan 2017

Lilleaker, Vækerø, Skøyen stasjon,
Skøyen nord, Huseby, Diakonhjemmet,
Sogn vgs, Frysja, Bjerke, Økern/
Løren/Hasle/Haraldrud/Ulven, Valle
Hovin, Ensjø, Bryn, Breivoll, Breivoll
nord, Stubberud, Vollebekk, Tveita,
Kjelsrud/Leirdal, Furuset, Stovner,
Rommen, Romsås, Grorud senter,
Grorud stasjon, Nyland, Rødtvedt,
Veitvet/Linderud, Ryen/Manglerud,
Lambertseter/Karlsrud, Skullerud,
Mortensrud, Hauketo, Hauketo/
Bjørnerud, Rosenholm, GjersrudStensrud.

Ulsrud, Montebello,
Nydalen øst

Smestad, Storo/Nedre Grefsen

Røa/Hovseter, Borgen,
Nydalen vest

Indre og ytre by: Kartet viser områdene omtalt som indre og ytre
by i tabellen, på neste side.

Utviklingsområder kategori A
Områder med i hovedsak nærings- og
industribebyggelse.
I den tette byen er arealknapphet en økende utfordring, som imidlertid har potensial til å gi merverdi til byen når den håndteres på
en god måte. Oslo skal derfor legge til rette for å utnytte areal på tak og andre flater. På stadig flere bolig- og næringsbygg etableres
det grønne tak. Disse kan ha mange og varierte funksjoner, som spenner fra lokal energiproduksjon i form av solfangere og sikring av
biologisk mangfold ved hjelp av bikuber, til rent rekreative takhager og arealer for urban dyrking. På Falck Ytters plass ble det allerede i
2005 etablert fotballbane på taket av et flerfunksjonelt bygg som huser både bolig, næring og et lite kjøpesenter.

Her legges det opp til en områdeutnyttelse
på 100 %. Noen av områdene ligger ved
kollektivknutepunkt og her legges det opp
til områdeutnyttelse på 125 %.

Arkitekt: HD arkitekter. Foto: PBE Skråfoto

Utviklingsområder kategori B
Avgrensede områder med i hovedsak
småhusbebyggelse.
Her legges det opp til høyere utnyttelse enn
i dag, uten en spesifikk områdeutnyttelse
angitt.

Prioriterte stasjonsnære områder, som
ikke er del av utviklingsområder
Stasjonsområder hvor det er potensial for
høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor
en radius på 500 meter fra stasjonen. For
oversikt over prioriterte stasjonsnære
områder og kollektivknutepunkt forøvrig
vises det til arealstrategikartet
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Slemdal, Vinderen, Åsjordet, Ullevål,
Tåsen, Oppsal, Holtet, Sæter, Bogerud,
Holmlia, Haugerud, Trosterud,
Ammerud, Linderud, Haugenstua
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2015. Det er imidlertid behov for å finne nye områder
med potensiale for boligutvikling på kort sikt. Det fore
slås derfor å legge Borgen, Montebello, Nydalen Vest,
Nydalen Øst, Røa/Hovseter og Ulsrud inn som nye
utviklingsområder i kommuneplanen. Det er hensiktsmessig å legge til rette for høyere befolkningstetthet
der det allerede er svært god kollektivtilgjengelighet
som kan bli gode by- og boområder for et større antall
mennesker enn idag. Endelig områdevalg avklares etter
offentlig ettersyn. Med unntak av Ulsrud er det eksisterende småhusbebyggelse i disse utviklingsområdene.
Kommunen vil ta særlige grep for å sikre at utvikling i
utviklingsområder med større småhusområder skjer på en
stedstilpasset måte, samtidig som det legges til rette for
at flere kan bo i området. For eksempel kan mulighets
studier illustrere hvordan en stedstilpasset utvikling kan
skje med ulike grader av områdeutnyttelse.
Alle nye og eksisterende utviklingsområder, kollektiv
knutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder i for
slaget til ny kommuneplan er beskrevet i vedlegget
Utviklingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte
stasjonsnære områder. Områdene omtales i form av fly
foto og korte beskrivelser.
• Borgen har en T-banestasjon, med svært god kollektiv

tilgjengelighet, ligger i gangavstand til indre by, og er
tilknyttet betydelige lokale kvaliteter i form av nærhet
til grøntområder. Borgen foreslås som utviklingsområde fordi det muliggjør et sammenhengende
bymessig utviklingsfelt fra Majorstuen til Smestad
langs Sørkedalsveien, som bør omgjøres til strøksgate.
Borgen er derfor egnet for boligutvikling med høyere
utnyttelse enn i dag. Samtidig er Borgen et etablert
boområde med store kvaliteter. Utvikling bør derfor
skje med utgangspunkt i stedets egenart. Både Diakonhjemmet og Smestad ligger a llerede inne i kommuneplanen som utviklingsområder, og kommunen foreslår
at en planlegging for utvikling av Borgen avventer
planleggingen for Diakonhjemmet og Smestad er
avklart og utbygging påbegynt.
• Det foreslås to nye utviklingsområder ved Nydalen.
Nydalen vest er et sentralt beliggende mindre småhus
område øst for Maridalsveien som kan få høyere
utnyttelse gitt områdets sentrale lokalisering og gode
kollektivtilgjengelighet. Nydalen øst er knyttet til den
pågående knutepunktutviklingen av Nydalen som et
flerfunksjonelt attraktivt byområde.
• Ved Montebello foreslås et utviklingsområde som inkluderer platået med et industriområde og som strekker seg

Verdensparken er en viktig møteplass for befolkningen på Furuset. I tillegg til å huse Norges første parkouranlegg, kan parken også
skilte med frukthage, amfi, bekk, lekelandskap, benker og griller. Foto: Ellen Johanne Jarli

Byutviklingsstrategien legger til grunn at byveksten i ytre
by i hovedsak skal skje gjennom omforming av gamle
industriområder til flerfunksjonelle byområder, slik det
for eksempel legges opp til i Hovinbyen.
Betydelige deler av arealpotensialet i byutviklingsstrategien vil ikke kunne utløses før på lengre sikt, samtidig
som boligbehovet på kort og mellomlang sikt er betydelig.
Dette tilsier at det er nødvendig å beholde alle utviklingsområder fra Kommuneplan 2015 og å legge til enkelte
nye, dersom vi skal kunne møte boligbehovet. Dette skyldes at mange av utviklingsområdene i ytre by trenger store
investeringer i ny kollektivtransport og andre tiltak (som
opprydding av forurenset grunn, kabling av høyspentlinjer
og omlegging av veisystem). Dette er tiltak med en noe
lengre tidshorisont. Selv om forslag til Strategisk plan for
Hovinbyen for eksempel viser et boligpotensial opp mot
40 000, er det kun en drøy fjerdedel av dette som er realistisk å realisere de nærmeste årene. Selv om vi skal legge
en betydelig innsats i investeringer og planarbeid i disse
områdene som trenger oppgradering, ser vi derfor at det
også er nødvendig å utvikle andre typer områder, dersom
vi skal klare å møte behovet for nye boliger på kort sikt.
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Fem nye utviklingsområder og ett nytt
kollektivknutepunkt foreslås

Rapporten Arealpotensial i stasjonsnære områder langs
Oslos banenett er utarbeidet i forbindelse med arbeidet
med byutviklingsstrategien, for å kartlegge områder med
arealpotensial. Rapporten peker på at følgende områder
har svært stort (over 150 dekar) eller stort (50–150 dekar)
arealpotensial:
• Stasjonsområder med svært stort arealpotensial:
Breivoll, Bryn, Diakonhjemmet, Ensjø, Furuset,
Grorud stasjon, Hasle, Helsfyr, Kjelsås, Løren,
Nydalen, Risløkka, Rommen, Ryen, Skullerud,
Skøyen, Smestad, Storo/Nedre Grefsen og Økern.
• Stasjonsområder med stort arealpotensial:
Borgen, Grorud T, Haugerud, Hauketo, Linderud,
Lysaker, Montebello, Mortensrud, Rosenholm, Røa,
Sinsen, Slemdal, Tveita, Vollebekk og Vækerø.
Flere av disse områdene ble utpekt som kollektivknute
punkt, prioriterte stasjonsnære områder og/eller angitt
med avgrensede utviklingsområder i Kommuneplan

Blågrønn struktur skal brukes aktivt som ressurs i byutviklingen, ved blant annet å restaurere vassdrag og etablere av parker. Da nye
Bjerkedalen park åpnet i 2013 var parken fornyet med gangveier, større biologisk mangfold, amfi, sandstrand og kafe. Hovinbekken er
gjenåpnet, og fire nye broer er spesielt utformet for parken. Foto: Groruddalssatsingen
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EKSEMPLER PÅ UTNYTTELSE

Utnyttelse er en angivelse av hvor mye det kan bygges på en
tomt eller i et område. For utviklingsområder angis denne
som områdeutnyttelse. I utviklingsområder med i hovedsak småhusbebyggelse (kategori B) avklares utnyttelsen i
egne planprosesser. For utviklingsområder med i hovedsak
industri-/næringsbebyggelse (kategori A) varierer område
utnyttelsen mellom 100 % i de fleste utviklingsområder og
125 % i utviklingsområder ved kollektivknutepunkt.

ttelse mellom 150 og 250 % bruksareal (BRA). Områdeutnyt
telse på 125 % legger til rette for en tomteutnyttelse mellom
200 og 400 % BRA. Eksempler på hvordan ulike tomteutnyttelser ser ut i praksis er gitt under. Områdeutnyttelsen
er veiledende og fastsettes i kommuneplanens arealdel.
Tomteutnyttelse fastsettes ved behandling av område
reguleringer eller detaljreguleringer.

I et utviklingsområde vil ulike tomter ha ulik utnyttelse,
for å sikre en variert og samtidig helhetlig utvikling. En
områdeutnyttelse på 100 % legger til rette for en tomteutny-

Knutepunktfortetting innebærer at man får større boligvariasjon i småhusområder, noe som gir mulighet for lokal boligkarriere. For
eksempel får eldre mulighet til å bo i leilighet uten å måtte flytte fra området, og slik frigjøres større hus til familier i etableringsfasen.
Utviklingen på Sæter er et eksempel på dette. Arkitekt: Arcasa, landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim. Illustrasjon: Mir

opp mot deler av småhusbebyggelsen rundt kraftlinjen.
Området har god kollektivtilgjengelighet og ved nedlegging av høyspentlinjen utløses et betydelig boligpotensial.
• Ved Røa-Hovseter er det avgrenset et utviklingsområde
som også innbefatter en del småhusbebyggelse. Hensikten er å kunne bygge opp under Røa som lokalt s enter
og styrke sammenhengen mellom Røa og H
 ovseter.
• Ved Ulsrud foreslås et nytt utviklingsområde som
dekker et eksisterende nærings-/industrifelt. Området
har god kollektivtilgjengelighet med T-bane og kryssende busslinje, samt nærhet til lokale kvaliteter som
Østmarka og Østensjøvannet.

fortetting også i vest der tilgjengelig banekapasitet er
størst». Borgen er et eksempel på at dette følges opp.
Dersom man lar være å utvikle slike områder, vil det
være en samfunnsøkonomisk lite optimal utnyttelse
av de betydelige offentlige ressurser som er investert
i infrastrukturen. Justeringen av Kommuneplan 2015,
med noen nye områder i vest, innebærer også at veksten
i boliger, særlig på kort sikt, samlet sett vil fordele seg
forholdsvis jevnt mellom Oslo vest og Oslo øst.

Røa have – Tomteutnyttelse 150 % BRA. Foto: PBE

Tidemannsjordet – Tomteutnyttelse 175 % BRA. Foto: Scala arkitekter

Årvollskogen – Tomteutnyttelse 175 % BRA. Foto: PBE

Pilestredet park – Tomteutnyttelse 210 % BRA. Foto: PBE

Lille Bislett – Tomteutnyttelse 290 % BRA. Foto: PBE

Korsgata 5 – Tomteutnyttelse 335 % BRA. Foto: Nyebilder.no

Vi foreslår også at Sinsen oppgraderes til kollektiv
knutepunkt. Sinsen har både T-bane, trikk og buss og
kan få S-banestasjon i fremtiden. Området er strategisk
viktig på grunn av utbyggingen av nytt lokalsykehus og
storbylegevakt på Aker. Alle kollektivknutepunkter fra
Kommuneplan 2015 forøvrig foreslås videreført.
Denne justeringen av Kommuneplan 2015 med nye
utviklingsområder ved Borgen, Montebello, Nydalen
øst og vest, Røa-Hovseter og Ulsrud, gjør at forslaget til
byutviklingsstrategi rommer et arealpotensial som møter
Oslos boligbehov på kort og lang sikt. Samtidig sikres
det en samfunnsøkonomisk god utnyttelse av eksisterende banenett. Ruter bemerket i sin høringsuttalelse til
Kommuneplan 2015 at det «er potensial for ytterligere
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Boligfortetting og transformasjon med variasjon i boligtyper
og boligstørrelser på lokalt nivå legger til rette for en variert
befolkningssammensetning og mulighet for bytte boligtype
innenfor samme område. Det skal sikres tilstrekkelige utearealer
som ivaretar barnefamiliers behov. Gjennom kombinasjon av
rekkehus og blokkleiligheter, og med både private og felles uteområder har Ensjø blitt et attraktivt boområde, både for familier
med og uten barn. Foto: PBE
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Bymessig utvikling i småhusområder skal
skje med kvalitet og kommunen i førersetet

Kommunen vil sikre at byutvikling i småhusområder i
ytre by skjer på en ryddig måte, i dialog med beboere
og andre interessenter, og på en måte som ivaretar
områdenes særpreg. Vi har derfor valgt å dele utviklings
områder i ytre by inn i to kategorier: «Utviklingsområde
kategori A – Områder med i hovedsak nærings- og
industribebyggelse» og «Utviklingsområde kategori
B – Områder med i hovedsak småhusbebyggelse». For
«kategori A»-områdene videreføres de føringene som
Kommuneplan 2015 gir.
For «kategori B»-områder, småhusområder som skal
tilrettelegges for bymessig utvikling, gis det nye føringer
som i særlig grad skal sikre stedstilpasning og medvirkning. Denne nye kategorien inneholder områdene:
Borgen, Nydalen vest, Nedre Grefsen, Smestad og Røa/
Hovseter. Disse utviklingsområdene består av større
småhusområder med eksisterende bomiljøer og store
nærmiljøkvaliteter, hvor utviklingen må skje på en steds
tilpasset måte som ivaretar og utvikler eksisterende kvaliteter. I slike områder skal kommunen sitte i førersetet og
planlegge for en helhetlig utvikling av området, i samråd
med beboere, grunneiere og andre interessenter. Hoved
regelen skal være at byutvikling i et småhusområde skal
gjøre stedet til et minst like godt sted som det er i dag, for
flere mennesker enn det som bor der i dag.
Ved planlegging og utvikling i disse områdene, vil det bli
lagt vekt på bevaringshensyn i eksisterende bebyggelse
og grønnstruktur. Det er særlig viktig å vurdere bevaring
og gjenbruk av bebyggelse og legge til rette for godt
samspill mellom nytt og gammelt. I tillegg til å bevare
og videreutvikle eksisterende lokale kvaliteter, som til
gjengeliggjøres for flere, skal utviklingen også tilføre
nye verdier til området, for eksempel med ombygging av
veier til bygater (for eksempel Sørkedalsveien), nye torg,
parker og gatetun. Det gjør også at flere som bor i eneboliger kan få mulighet til å flytte til leiligheter i samme
område når behovet for dette må melde seg.
Beboere og grunneiere i området skal ha god forutsig
barhet med hensyn til når og hvordan området skal
utvikles. Ingen større prosjekter skal vedtas før en
helhetlig plan er utarbeidet. I disse utviklingsområdene
skal den kommunale planleggingen i all hovedsak
skje gjennom områderegulering. Det skal i planleggingsprosessen utarbeides mulighetsstudier med ulik
utnyttelsesgrad, for å kunne vurdere hvordan området
konkret kan utvikles bymessig, samtidig som egenarten
ivaretas. Det skal i en tidlig fase utføres kartlegging av
verneverdier, biologisk mangfold og miljø- og klima
effekter skal utredes. K
 ommunen skal legge til rette
for en grundig medvirkningsprosess, slik at nåværende
beboeres kunnskap om områdene benyttes og hensyntas.
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Oslo kommune legger til grunn at fortetting skal baseres
på frivillighet. Vi vil alltid og så langt det lar seg gjøre,
søke minnelige løsninger med berørte grunneiere når
areal ønskes sikret for gjennomføring av offentlige tiltak.
Kommunen vil ikke ekspropriere eksisterende bolig
bebyggelse til nye boliger.
Kommunens overordnede strategi er at Oslos småhus
områder skal bestå og at man skal ivareta historiske og
grønne kvaliteter i Oslos villaområder. Det er i dag over
77 000 boliger i småhus i Oslo. De nye småhusområdene
som er utpekt til utviklingsområder i strategien, rommer
cirka 600 småhus som blir påvirket av byutvikling. Dette
utgjør 0,8 % av Oslos i alt ca. 77 000 boliger i småhus.
Byutviklingsstrategien legger til grunn at vi skal styre
byutviklingen på en måte som gjør at den tilfører byen
bymessige kvaliteter, urbane tilbud, ivaretar klimahensyn
og gjør at vi kan bevare byens særpreg. Ved å legge til
rette for høyere arealutnyttelse noen steder, kan vi i større
grad bevare andre steder.

Vi prioriterer byutvikling innenfra og ut

Innenfra-og-ut grepet styrker Oslo indre by og utvider
den tette, mangfoldige byen til nye områder i rand
sonen av indre by. Områdene utvikles med høy tetthet
og arkitektonisk kvalitet, finmasket gate- og byromsnett,
grønnstruktur og funksjonsblanding. Dette grepet er viktig for å oppnå nullutslippsbyen, fordi det fører veksten
inn i områder med sentral beliggenhet og som i stor grad
allerede har et godt kollektivtilbud. Bymessig utvikling
av Fjordbyen vest og Hovinbyen, krever imidlertid et
nytt og mer velutviklet kollektivtransportnett for at null
utslippsbyen skal realiseres. Forslag til strategisk plan for
Hovinbyen (2016) gir rammer for byutviklingen av området de neste tiårene. I Fjordbyen Vest utarbeides i disse
dager områderegulering for Skøyen. Utvidelsen av indre
by-karakter til nye områder og større tetthet bidrar også
til å nå de visjonene som «millionby»-perspektivet trekker opp, med bykarakter og byliv i stadig nye områder.
Overordnet sett er det slik at de største arealreservene
som er mulig å realisere på kort og mellomlang sikt
ligger i Hovinbyen (Løren-Hasle-Økern-HaraldrudUlven-Breivoll-Bryn-Helsfyr-Ensjø), Fjordbyen vest
(Skøyen-Vækerø-Lysaker) og i sentrumsnære områder
med god kollektivdekning (Smestad-Borgen-Diakonhjemmet, Nydalen vest og øst og Storo/Nedre Grefsen).
Vi vil prioritere kommunal plan- og gjennomføringsinnsats her de neste årene. Det vil alltid være usikkerhet
knyttet til vekst og ny infrastruktur i byens utvikling.
Innenfra-og-ut grepet gir likevel en robust strategi som
rommer at utviklingen først skjer der potensialet for
klimasmart og attraktiv byutvikling er størst.

Fortsatt vekst i indre by

For indre by holder byutviklingsstrategien fast på det

På Marienfryd på Ensjø er et eldre kontorbygg gjort om til boliger. Kombinasjonen av eksisterende bygningsmasse med nybygg gir
prosjektet særpreg og blir et historiefortellende element i bylandskapet. Bevaring av kulturminner er viktig for Oslos identitet, samtidig
som gjenbruk av bygningsmasse gir klimagevinst. Arkitekt: LPO arkitekter. Foto: PBE.

byplangrepet som ble etablert i Kommuneplan 2015, med
utviklings- og transformasjonsområder som særlig skal
ta veksten i boliger og næringsareal, og konsoliderings
områder er områder hvor utviklingen skal skje innenfor
rammen av eksisterende gate- og bebyggelsesstruktur.
Dette balanserer behovet for ny utvikling mot viktige
bevaringshensyn. Styrking av indre by og kvalitetene
i sentrum vil også være prioritert, blant annet gjennom
prosjektet Bilfritt byliv.
Det er to tilleggsfaktorer som skal utforskes nærmere
ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det ene er
knyttet til potensialet som ligger i de store kollektivprosjektene, som ny T-banetunnel og S-bane. Dette styrker
kollektivnettet og gir blant annet områder som Bislett og
Ullevål/Sagene en bedre forbindelse til det regionale bybåndet (se omtale av Regional plan for areal og transport
for Oslo og Akershus). Den andre faktoren er at de ulike
virksomhetene i de institusjonelle utviklingsområdene
fra Kommuneplan 2015 (vist med symbolet «U5» i det
juridisk bindende plankartet) er under restrukturering,
for eksempel ved at eksisterende offentlige virksomheter som NRK, Ullevål sykehus og Veterinærhøyskolen skal flytte eller har planer om flytting. Det er viktig
å avklare arealbehovene til universitetet, sykehus og

andre kunnskapsinstitusjoner i området ved Gaustad
og Blindern. Det kan også åpnes for alternativ bruk av
tomtene, for eksempel bymessig utvikling med blandet
arealbruk. Som en del av revisjon av kommuneplanens
arealdel skal det derfor gjøres en samlet vurdering av
drivkrefter, behov og utviklingspotensial som ligger i de
institusjonelle utviklingsområdene. Som en del av dette
arbeidet må en også undersøke forbindelser til og implik
asjonene av et nytt sykehus på Gaustad, kunnskaps
arbeidsplassene rundt Blindern og Universitetets campus
strategi. Samlokalisering av denne type funksjoner kan
gi større positive effekter enn dersom funksjonene er
lokalisert hver for seg.

Klimasmart stedsutvikling i prioriterte stasjonsnære områder

Et viktig grep i arealstrategien er å satse på attraktive
boligområder nær gode kollektivforbindelser, med et
lokalt tilbud som dekker hverdagslivets behov. Rap
porten Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos
banenett, viser at det er betydelig arealpotensial langs
hele Oslos banenett, og at mange stasjonsnære områder
har meget gode forbindelser med kollektivtransport til
sentrale områder med mange arbeidsplasser. Dette betyr
at banebasert fortetting er viktig for å møte befolknings
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veksten, samtidig som det legges til rette for mindre
bilavhengighet. I tillegg til videreførte og nye foreslåtte
utviklingsområder, videreføres derfor alle prioriterte
stasjonsnære områder fra Kommuneplan 2015. I tillegg
foreslås det at Montebello, Ulsrud og Borgen blir nye
prioriterte stasjonsnære områder. Prioriterte stasjonsnære
områder prioriteres for videreutvikling med høyere
utnyttelse enn i dag. Områdene har i hovedsak en banebasert linje, kryssende busslinje, senterfunksjoner og
arealpotensial. Noen er imidlertid prioritert på grunn av
sentral beliggenhet og god kollektivtilgjengelighet, uten
at dette er spesifikt knyttet til en kryssende busslinje.
Hensikten er å videreutvikle klimasmarte og sosialt
bærekraftige steder med utgangspunkt i lokale kvaliteter,
som for eksempel grøntområder, kulturminner, torg,
byrom, og gangforbindelser. Denne tilnærmingen er ikke
ny, det er mange eksempler på hvordan stasjonsnære

FELLES PLANLEGGING I UTVIKLINGS
OMRÅDER: HVA ER DET?

områder i Oslo har blitt fortettet og omformet, ettersom
byen har vokst seg større. Røa og Sæter er eksempler på
områdeutvikling med et vellykket resultat. Med høyere
utnyttelse legges grunnlaget for lokale tilbud, og ved
stasjonene har man sentre med bredt tilbud av butikker
og offentlige og private tjenester. Dette reduserer transportbehovet for beboerne i områdene, gjør det lettere for
eldre å bli boende i nærmiljøet sitt, og gjør hverdagen
enklere for familier med barn.

I byutviklingsstrategien utpekes nye utviklingsområder, og nesten alle får krav om felles planlegging eller
områderegulering. Dette er områder hvor det skal skje
byutvikling med høyere utnyttelse og blandet arealbruk:
Vi skal ha gode møteplasser, mer bolig og næring, samt
parker og grøntdrag. Kravet om felles planlegging skal
sikre at dette skjer gjennom en helhetlig plan for hele
området.

Langsiktig utvikling av Groruddalen nordøst
og Gjersrud-Stensrud
Det ligger store arealpotensialer både i Groruddalens dalbunn og på Gjersrud-Stensrud. Dette er viktige satsnings
områder for fremtidig byutvikling, men de avhenger av
at det etableres nye gode kollektivforbindelser. På lang
sikt foreslås det at det kan utvikles et nytt sammenhengende byutviklingsområde i G
 roruddalen nordøst, med
tyngdepunkt ved Grorud stasjon/Rommen. Hensikten er å
utvikle et attraktivt byområde med urbane tilbud som kan
betjene et større område, og med potensial for regional
arbeidsplassutvikling.
En slik storskala bymessig utvikling krever gode
kollektiv-, gang- og sykkelforbindelser innad i nabolag,
mot sentrum og til regionen for øvrig. Dette innebærer
en type utvikling tilsvarende den som vises i forslag til
Strategisk plan for Hovinbyen, men ut fra øvre Groruddalens egne premisser. Utbyggingen av området kan på
begynnes nå, og deler av området er under planlegging,
men potensialet i sin helhet vil sannsynligvis utløses
sent i planperioden. I Kommuneplan 2015 ble Nyland
stasjon foreslått flyttet til Nedre Kalbakkvei på grunn av
et tidligere, nå forkastet forslag om å lokalisere nasjonalt
beredskapssenter på Nyland vest. Med den utviklingen
som foreslås for Groruddalen nordøst er det mer hensiktsmessig at stasjonen ligger der den ligger i dag, og
den er derfor flyttet tilbake i arealstrategikartet.
Gjersrud-Stensrud er Oslos siste store ubebygde areal
reserve, og har områderegulering for nesten 10 000 boliger og over 3 500 arbeidsplasser. Bystyret har vedtatt å
revidere reguleringsplanen, og blant annet økt utnyttelse
skal vurderes i dette arbeidet. Området planlegges som et
blandet boligområde som i stor grad vil bli forsynt med
varer og tjenester, og som kan tilføre idretts- og kulturtilbud som kommer hele bydelen til gode. På samme

Vi må sikre god tilgang på områder for organisert og uorganisert lek, idrett og rekreasjon ved å videreutvikle og etablere nye

måten som dalbunnen i Groruddalen, er utviklingen her
avhengig av løsninger for grønn mobilitet. Det er en forutsetning at Gjersrud-Stensrud får en god, klimavennlig
transportløsning, som minimerer avhengigheten av bil for
fremtidige beboere, besøkende og arbeidstakere.

Områder som vurderes ved revisjon av
kommuneplanens arealdel

Karihaugen og Visperud på grensen mot Lørenskog er
ikke vurdert som utviklingsområde i denne omgang. Det
vil komme nærmere avklaring av hvordan dette området skal videreutvikles i forbindelse med oppfølging av
regional plan for Oslo og Akershus og samarbeidet om å
utvikle det regionale bybåndet. Det kan derfor være aktuelt å avgrense dette området i forbindelse med arbeidet
med kommuneplanens arealdel.
For småhusområdene nær ny Vækerø T-banestasjon og
kollektivknutepunktet Lysaker vil det i forbindelse med
kommuneplanens arealdel kunne bli aktuelt å vurdere ytterligere arealpotensial og avgrense eventuelle
utviklingsområder. I tillegg skal det i arealdelen avklares
hva som skal til for at fortetting langs Holmenkollbanen
nord for Slemdal kan gjøres uten at det medfører økt
biltrafikk og går på bekostning av åsens grønne preg.
Både i Oslo kommunes samarbeid med staten og med
Akershus fylkeskommune, legges det fra partene til
grunn at byutvikling i Oslo skal kobles til utbygging av
nye kollektivløsninger.

Kravet om felles planlegging betyr at det vil bli utarbeidet en felles overordnet plan for området. Det er denne
planen som vil konkretisere hva som faktisk skal skje
i det enkelte området, for eksempel knyttet til utnyt
telsesgrad og byggehøyder, samt behov for sosial og
teknisk infrastruktur. Planen vil i de fleste tilfeller være
en områderegulering eller et planprogram med veiledende plan for offentlige rom, utarbeidet av kommunen.
Slik kan behov for torg, parker, møteplasser, sosial
infrastruktur, samt hensynet til eksisterende kvaliteter
og bevaringsverdier, ses på samlet og sikres. Uansett
hvilken plantype som legges til grunn, skal det være
medvirkning av berørte parter i planprosessen. De som
er berørt blir varslet både ved oppstart og høring av det
aktuelle planarbeidet. Det vil være egne medvirkningsopplegg for grunneiere, beboere og andre berørte. Etter at
medvirkningsprosessen er gjennomført, justeres planen
før et endelig forslag legges frem for bystyret. Planen
skal vedtas av bystyret.
Først når bystyret har vedtatt den helhetlige planen for
utviklingsområdet, vil utbygging i henhold til planen
kunne skje. Dette styres av påfølgende detaljregulerings
planer og byggesaker for enkeltprosjektene. Også disse
sakene følger plan- og bygningslovens regler om varsling
av berørte og medvirkningsprosesser, slik at prosjektene
kan fange opp ulike hensyn og politikerne får et godt
grunnlag for beslutningene.
Krav om felles planlegging i nye utviklingsområder vil
gjøres juridisk bindende i kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, hvor det også vil gis føringer på
hva som skal sikres gjennom felles planlegging. I arbeidet
med kommuneplanen gjennomføres det offentlig ettersyn
og medvirkningsprosesser knyttet til både samfunnsdelen
(dette dokumentet) og til den kommende nye arealdelen,
som gir mulighet til å komme med innspill til utviklingsområders avgrensning og hva som er viktig å sikre ved
videre utvikling. Disse innspillene vil bli vurdert før et
justert endelig forslag legges frem for bystyret for vedtak.

parker og lokale løkker. Våren 2017 ble Nedre Foss bydelspark
ferdigstilt med egen lekepark, som er et tilbud for barn i nær
området. Foto: BYM
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Kapittel 4.3

ØKT BOLIGBYGGING
gjennom en mer aktiv kommune

Oslo vokser raskt. Skal vi nå våre ambisiøse mål på klima, kvalitet og sosial bærekraft samtidig
som utbyggingen holder tritt med befolkningsveksten, må kommunen ta en aktiv rolle både i
planlegging og konkret gjennomføring. Dette krever en kommunal eiendomsstrategi og bedre
samordning, samarbeid med innbyggerne og smarte, nye løsninger.
Program for rimelige kvalitetsboliger

Oslo har i dag sterkt økende boligpriser, som vanskelig
gjør boligetablering for midlere og lavere inntekts
grupper. Økt takt i boligbyggingen er et virkemiddel for
å bremse prisveksten. Dette forutsetter at utbyggere som
har ferdigregulerte tomter bygger ut disse raskt. Samtidig
må vi undersøke muligheten for et boligtilbud mellom
det kommunale botilbudet, som først og fremst er rettet
mot vanskeligstilte grupper, og det ordinære markedet.
Det bør derfor testes ut ulike modeller for rimeligere
boliger som kan gjøre det mulig for flere å komme seg
inn på det ordinære boligmarkedet. Kommunen vurderer
å gjennomføre pilotprosjekter for kommunale allmenn
boliger, blant annet ved utbygging av Gjersrud-Stensrud.
For å sikre at offentlige regelverk og kvalitetskrav er
samkjørte og ikke hindrer bygging av rimelige og gode
kompaktboliger, skal Oslo kommune og Husbanken fortsette sitt pilotprogram for balansert boligkvalitet. Dette
prosjektet skal resultere i bygging av tre til fem konkrete
pilotprosjekter i løpet av en femårsperiode.

Aktiv kommunal eiendomsstrategi for økt
boligbygging og nødvendig infrastruktur

Oslo kommune skal bidra til byutvikling og økt boligbygging gjennom strategiske tomtekjøp og tidlige investeringer i infrastruktur som er nødvendig ved etablering
av nye bolig- og byområder. Dette skal ivaretas gjennom
en helhetlig og fleksibel eiendomsstrategi, som grunnlag
for kommunale kjøp.
Med en aktiv kjøpspolitikk skal kommunen opparbeide
seg en større eiendomsreserve til utbygging av kommunal
infrastruktur og boliger, på kort og lang sikt, i prioriterte byutviklingsområder og på bakgrunn av sektorenes
samordnede arealbehov.

Samordnet kommunal innsats for områdemodning og infrastrukturutbygging

En stor del av Oslos arealreserve er tidligere lager- og
industriområder hvor kommunen eier få tomter selv, og
som i dag mangler gate- og byromsstrukturer og offent-
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lige funksjoner. I slike områder er det et behov for bedre
koordinering av utbyggingsretning og utbyggingstakt, og
samordning av planlegging av sosial og teknisk infrastruktur noe som gir større forutsigbarhet for utbyggere.
Oslo kommune skal bruke kommunale investeringer i
grønnstruktur, sosial infrastruktur (for eksempel skoler
og barnehager), kulturtilbud og attraksjoner for å modne
markedssvake områder hvor det er vanskelig å få til
fornyelse og private initiativ. Andre sentrale virkemidler for
å styre byutviklingen og modne byområder er etablering
av kommunale forbildeprosjekter, bruk av tidsdifferensiert
grunneierbidrag og tilrettelegging for midlertidige tiltak.

MULIGE MODELLER FOR ALLMENBOLIGER
OG SELVBYGGERBOLIGER
I den tyske byen Freiburg er det bygget mer enn 1100 boliger
gjennom selvbygging de siste 20 årene. Bydelen Vauban er

For at Oslo kommune skal være en enhetlig, effektiv og
strategisk aktør innenfor byutvikling, må planlegging,
koordinering og gjennomføring samordnes bedre mellom
kommunale virksomheter. Oslo kommune har derfor satt
i gang et prosjekt på tvers av etater for å bedre samordning av prosessene ved planlegging med hjemmel i planog bygningsloven og ved planlegging i henhold til Oslo
kommunes investeringsregime. Målet med prosjektet
er at en slik samordning av flere behov skal føre til mer
effektive prosesser, effektiv arealbruk og økonomisk
gevinst, gjennom å koble konseptvalgutredninger, konsekvensutredninger og planprogram. Vi tilstreber også en
mer strategisk tilnærming til bruk og sambruk av kommunale formål, som bidrar til å nå andre overordnede mål
i byutviklingsstrategien.
For å sikre godt samarbeid mellom de sentrale kommunale aktørene, er det også opprettet ulike koordinering
sgrupper på direktørnivå. Et eksempel på dette er
Grønt-teknisk forum, som koordinerer plansaksbehand
ling av ulike tekniske og grønne infrastrukturtiltak. Oslo
kommune har også opprettet en organisasjon for gjennomføring for den samlede utbyggingen av kommunalteknisk infrastruktur innenfor gitte geografiske områder.

Effektive saksbehandlingsprosesser

Oslo kommune arbeider kontinuerlig med å effektivisere

den bydelen i Freiburg som har flest selvbyggerboliger, i alt ca.
500 leiligheter og rekkehus. Utbygging av boligene ble initiert
og organisert av beboere som gikk sammen om å danne private
selvbyggergrupper, såkalte byggfellesskap. Freiburg har ca 230
000 innbyggere hvorav Vauban har 5000 innbyggere og 600 arbeidsplasser. Foto: Frank Båtbukt

og forbedre saksbehandling av detaljreguleringsplaner
og byggesaker. Våren 2017 oppretter Plan- og bygnings
etaten en ny avdeling som får ansvar for utvalgte bolig
prosjekter samt sosial og teknisk infrastrukturplanlegging.
Avdelingen skal bidra til å øke reserven av ferdigregulerte
boliger (antall boliger som ligger i vedtatte regulerings
planer). Den nye avdelingen skal også teste ut nye
arbeidsformer og sørge for at saker for sosial og teknisk
infrastruktur blir godt koordinert internt i kommunen.

Rett plan til rett sted – og med involvering
av byens innbyggere

Den kommunale egenplanleggingen, det vil si planer
kommunen utarbeider selv, er viktig for å sikre ønskede
kvaliteter, helhetlig utvikling og en større reguleringsreserve for boligbygging. Mottoet for kommunal egenplanlegging skal være rett plan til rett sted: Konkret valg
av plantype og -prosess vil være avhengig av steders
kompleksitet, markedsmodenhet og utbyggingsbehov.

Allmennbolig er en form utleiebolig som administreres av
en boligorganisasjon. To viktige prinsipper skiller allmennboliger fra vanlige utleieboliger: beboerdemokrati og
rimelig leie. Allmenbolig+ er et forsøksprosjekt fra Danmark, der det bygges rimelige leiligheter på 80–125 m²
som kun inneholder ett stort rom, samt bad og et lite basiskjøkken. Dette gir beboerne mulighet til å bestemme
planløsning som passer deres behov og økonomi ved å
selv sette opp lettvegger. For å holde kostnadene nede
baserer konseptet seg på dugnadsprinsippet med tanke
på opparbeiding og vedlikehold av fellesområder. Et
pilotprosjekt for allmennboliger i Oslo har et potensial
til å øke variasjon i boligtilbud og beboersammensetning, og kan for eksempel rettes mot unge mennesker i
etableringsfasen.
En annen modell for etablering av rimelige boliger, er
selvbyggerprosjekter. Dette inkluderer alt fra private
selvbyggergrupper med bistand fra arkitekt til mer
utbyggerstyrt boligutvikling basert på medvirkning fra
fremtidige beboere. Gjennom å selge kommunale tomter
til fastpris og stille krav til utbyggingen, vil selvbyggergrupper kunne konkurrere mot profesjonelle utbyggere
på f.eks. kvalitet og innovasjon. Selvbygging er også et
virkemiddel som kan benyttes til modning av områder
hvor det er lite utbyggerinteresse og hvor kommunen kan
stille rimelige tomter til disposisjon.
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Medvirkning: Slik kan du påvirke byutviklingen!

Foto: PBE/ Jonas Aarre Sommarset

Foto: Frank Båtbukt

Medvirkning handler om at innbyggere, organisasjoner,
bydeler, næringsliv, grunneiere og myndigheter skal
kunne gi uttrykk for sine synspunkter og gi innspill til
planer før de folkevalgte vedtar dem. Det finnes en
rekke ulike typer planer for byutviklingen, som du kan
si din mening om. Uansett plantype er det alltid de
folkevalgte i bystyret som skal bestemme til slutt: Det
er de som vedtar planen.

Rimelige familieleiligheter fra Sundbyholm Syd i København. Prosjektet er utviklet av boligforeningen 3B, som sammen med KAB står
bak forsøksprosjektet Allmennbolig +. Arkitekt: AI. Foto: PBE

I indre by vil nye prosjekter i hovedsak kunne innpasses
i eksisterende bystrukturer og de kan derfor håndteres
gjennom innsendte reguleringsplaner og byggesaker.
Kommuneplan 2015 har etablert muligheten for å gå
rett fra kommuneplan til byggesak, i saker som er i tråd
med kommuneplanens bestemmelser og som oppfyller
noen gitte kriterier knyttet til blant annet opprettholdelse
av eksisterende bebyggelsesstrukturer og virkning for
viktige bevaringsverdige bygg og anlegg. Dette gjør det
mulig å effektivisere saksbehandlingsprosessene, særlig i
indre by. Vi skal evaluere ordningen før revisjon av kommuneplanens arealdel, og vurdere mulighet for ytterligere
forenklinger i bestemmelsen.
Utviklingsområdene i ytre by er den store arealreserven
vår. Disse områdene har krav om felles planlegging
eller områderegulering i Kommuneplan 2015. Dette
videreføres i den nye kommuneplanens arealdel. Det er et
nødvendig virkemiddel for å sikre at områdene utvikles
helhetlig og klimasmart, med gode lokale stedskvaliteter,
og med tilstrekkelige arealer til kommunal sosial og teknisk infrastruktur.
Ofte vil det være nødvendig med kommunal planinnsats
for å innfri krav om felles planlegging. For områder med
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høy kompleksitet eller behov for investeringer i ny infrastruktur, bør det utarbeides områdereguleringer. I mindre
komplekse situasjoner og der grunneierinteresser går i
felles retning, eller kan ledes til det, er det aktuelt å bruke
mer tidseffektive prosesser for å sikre en helhetlig plan.
Da vil vi bruke utvidet planprogram med veiledende plan
for offentlig rom (VPOR). Dette er typisk for områder
som er byggemodne, med private initiativ til utbygging.
Med VPOR integrert i planprogrammet er prosessen
ytterligere forenklet.
For prioriterte stasjonsnære områder kan det også være
behov for planer som sikrer helhetsgrep. Det sikrer god
stedsutvikling med nabolagsverdier og forbindelser, og
gjør det mulig å fullt ut realisere områdets arealpotensial.
I enkelte tilfeller kan vi teste ut en metode med en utvidet
steds- og mulighetsanalyse som grunnlag for behandling
av detaljreguleringsplaner, slik at god utnyttelse og hel
hetlig byutvikling sikres samtidig som det er effektive
prosesser. Dette krever en analyse av hele stasjons
området for å kartlegge stedskvaliteter som skal ivaretas,
videreutvikles eller etableres. Dette er for eksempel gang
forbindelser, lokale møteplasser eller identitetsskapende
elementer. Beboere og bydeler skal involveres og bidra i
planarbeidet gjennom gode medvirkningsprosesser.

• Kommuneplanen er den mest overordnede planen
og gir føringer for alle andre planer. Den består av
en samfunnsdel, som du nå leser, og en arealdel.
Arealdelen bygger på samfunnsdelen og gir juridiske
føringer for byutviklingen gjennom bestemmelser
og juridisk bindende plankart. Kommuneplanen gir
overordnede føringer om hvor utvikling skal skje og
hva som skal sikres i denne utviklingen.
• Områdereguleringer er kommunale reguleringsplaner som detaljerer utviklingen av et konkret geografisk område. I en del områder vil kommunen heller
velge å utarbeide et planprogram med veiledende
plan for offentlig rom (VPOR). Hensikten er uansett
å sikre helhetlige plangrep og ivareta viktige hensyn
og kvaliteter i området.
• Detaljreguleringer er planer som oftest er knyttet
til konkrete utbyggingsprosjekter eller sikring av
andre hensyn, for eksempel bevaring. Alle har rett til
å fremme forslag om detaljreguleringer. Som regel
er det utbygger som gjør dette, men det skal være
medvirkningsprosesser og planene skal vedtas av de
folkevalgte. Detaljreguleringer skal følge føringene i
kommuneplanen og eventuelle områdereguleringer
eller planprogram med VPOR.
Når kan du si din mening til disse ulike planene? For
alle plantypene er det to hovedfaser for medvirkning:

• Ved planoppstart: Når et planarbeid formelt starter
opp, blir dette kunngjort på nett og i avisen. Du har
da mulighet til å komme med innspill på for eksempel viktige hensyn som planarbeidet bør ivareta. Innspill kan gis via kommunens nettsider. Er du grunneier eller direkte berørt, vil du ved reguleringsplaner
bli varslet direkte om at planarbeidet starter opp.
• Ved høring og offentlig ettersyn: Når det er utarbeidet et forslag til plan, vil forslaget bli lagt ut til
høring. Dette kunngjøres på nett og i avis. Er det en
reguleringsplan, skal du bli varslet direkte dersom du
er grunneier eller direkte berørt. Her kan du si hva
du mener er bra og mindre bra med planforslaget og
om det er forhold du mener planen ikke har tatt hensyn til. Innspillene vil bli vurdert og eventuelt føre til
justering av planen, før den behandles av politikerne
i bystyret.
I tillegg er det mulighet for å klage på områdereguleringer og detaljreguleringer når disse er vedtatt.
Ved større kommunale planarbeid, for eksempel kommuneplanen eller for ulike områdeplaner, vil kommunen gå aktivt ut blant befolkning og interessegrupper
for å innhente kunnskap og synspunkter, enten gjennom offentlige møter eller andre medvirkningstiltak
som arbeidsgrupper eller verksteder. Kommunens
elektroniske saksinnsyn1 og nettsiden Byplan Oslo2
er viktige informasjonskanaler for deg som vil følge
med på hva som skjer i byutviklingen. Din mening og
lokalkunnskap er viktig for oss. Vi vil derfor hele tiden
aktivt arbeide med hvordan vi kan forbedre informasjons- og medvirkningsprosesser i planarbeidet vårt.
1
2

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/
http://www.byplanoslo.no
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kan løses ved at grunneierne går sammen om en felles reguleringsplan for hele området, eller at kommunen utarbeider
en områdeplan for området som en områdereguleringsplan
eller et planprogram og en veiledende plan for offentlige
rom.

ORDLISTE
Arealplanlegging
Arealplanlegging består i å utarbeide planer om hvordan
arealer innenfor et område skal brukes, om det er viktige
hensyn som må ivaretas og hva slags bebyggelse som kan
tillates. Arealplaner består som regel av et plankart og
bestemmelser (regler) for arealbruken. Ved arealplanlegging
skal det gjennomføres medvirkningsprosesser samt utarbeides utredninger som er nødvendige for å belyse konsekvensene av planen.
Arealpotensial
Arealpotensial brukes for å beskrive det fremtidig mulige
arealet som kan bebygges. Arealpotensialet består typisk av
ledige eller brakke arealer, arealer med utdatert arealbruk,
slik som eldre næringsbebyggelse eller infrastrukturanlegg,
samt arealer hvor gjeldende bruk har en vesentlig lavere
utnyttelse enn det stedets karakter, rolle og funksjon i byområdet tilsier.
Arealreserver
En arealreserve er et område i byen som ikke er bebygd eller
fullt ut brukt til det kommunen har åpnet for i arealplanen,
for eksempel boliger, næringsvirksomhet eller fritidseiendommer.
Banebasert utvikling
Banebasert utvikling betyr at vi i hovedsak bygger nye bygg
langs tog- og T-banelinjer – med mest bebyggelse rundt
stasjonene.
Biologisk mangfold
Biologisk mangfold betyr blant annet hvor mange forskjellige arter (inkludert planter, sopp, insekter og virveldyr) og
hvor mange eksemplarer som finnes av hver enkelt art i et
område. Leve- eller vekststedet til en art, kaller vi habitat.
Blandet arealbruk
Noen områder har gjerne blandet formål – det vil si at
en kan ha for eksempel både næringslokaler og boliger i
samme område eller i samme bygg.
Blågrønn struktur
Sammenhengen mellom bekker, elv, vann og sjø (blått) og
naturområder, parker, friområder, turveidrag og trær (grønt)
utgjør den blågrønne strukturen.
Bybane
En bybane er sporgående og ligner på mange måter på en
trikk. I likhet med trikken går den åpent i bybildet, men den
har en egen trasé og oftest forkjørsrett i kryss. Den er derfor
effektiv selv i tette bysituasjoner. De fleste bybanesystemene
er bygget etter moderne standarder, som lavt gulv i vognene
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så en kommer trinnløst fra gaten opp på plattformen og inn
i vognen.
Byggesak
Kommuneplanens arealdel eller en reguleringsplan kan gi
eieren av en tomt rett til å bygge etter bestemte regler, men
eieren må først fremme en byggesak før utbygging kan skje,
og kommunen må behandle søknaden.
Byliv
Bylivet er for oss summen av menneskers aktiviteter i
byen. Begrepet dekker både de nødvendige og de valgfrie
aktivitetene i byrommene. Nødvendige aktiviteter kan være
handel i gatene, varelevering og reiser til fots og sykkel til
og fra arbeid o.l. Valgfrie aktiviteter dekker all annen bruk
av byen, som sosiale aktiviteter, rekreasjon, vandring, lek og
trening. Oslo kommune gjennomfører bylivsundersøkelser
for å kartlegge bruken av byrommene og tiltak som kan
bidra til økt byliv og trygge byrom.
Byøkologi
Byøkologi er et ord som beskriver det bærekraftige samspillet mellom naturen, mennesker og byen. Gjennom
byøkologi skal innbyggerne involveres i å bidra til helhetlige løsninger for energi- og ressursforbruk, miljøbelastning
og biologisk mangfold.
Bærekraftig ressursbruk
Bærekraftig ressursbruk er å ikke forbruke mer enn det naturen klarer å fornye. Det kan også forstås som å bruke bare
fornybare ressurser. Bærekraftig utvikling betyr at vi bruker
ressursene på en slik måte at vi ikke ødelegger for fremtidige generasjoner.
Det grønne skiftet
I byutviklingen og i politikken brukes begrepet det grønne
skiftet om å endre samfunnet slik at det blir mer klimavennlig. Det kan dreie seg om å legge til rette for å produsere
og forbruke mindre av det som forurenser, og å bygge nye
boligområder på steder der folk kan komme seg på jobb til
fots eller med T-banen, i stedet for med bil.
Drabantby
Drabantbyen er et bysamfunn i utkanten av en større by,
med butikker, skoler og andre viktige institusjoner. Drabantbyen er bygd med gode transportmuligheter til sentrum.
Felles planlegging
Kommuneplanen kan bestemme at det for et større område
må utarbeides en felles plan som sikrer at hensyn til områdets kvaliteter, grøntstruktur, sosial og teknisk infrastruktur
og offentlige rom avklares for hele området samlet. Dette

Ferdigregulert tomt
Når en reguleringsplan er vedtatt, sier vi at tomten er ferdig
regulert.
Flerfunksjonelle byområder
Når det er mange forskjellige tilbud som kontorer, butikker,
offentlige institusjoner, lekeplass, benker og kulturtilbud på
ett sted.
Follobanen
Follobanen er et 22 kilometer langt dobbelt jernbanespor
som skal gå mellom Oslo Sentralstasjon og tettstedet Ski i
Akershus. Hoveddelen av sporet vil gå i tunnel. Når Follobanen står ferdig vil reisetiden halveres på strekningen Ski
– Oslo S for togene som bruker den nye traseen , avgangene
kan økes på togstasjonene på Østfoldbanen og flere godstog
kan få plass på skinnene.
Fortetting
Når man bygger mer på en tomt enn det var der tidligere,
fortettes det. Det kan bygges mellom eksisterende hus,
oppå eksisterende hus eller man kan bytte ut små eller lave
hus med større eller høye hus – resultatet blir at vi bygger
tettere.
Fossilfri byggeplass
Når alle anleggsmaskiner på byggeplassen er elektriske eller
går på biodiesel – altså frie for fossilt drivstoff som bensin
og diesel – er den fossilfri.
Grunneierbidrag
Grunneierbidrag er når de som eier og utvikler eiendommer
i byen er med og betaler for veier, parker, plasser og annen
infrastruktur. Grunneierbidraget avtales gjennom en utbyggingsavtale. Grunneierbidraget kan variere ut fra hvor tidlig
eller sent et prosjekt ferdigstilles i et utviklingsområde for å
kompensere for økt risiko for utbyggere tidlig i utviklingsfasen. Vi kaller dette tidsdifferensiert grunneierbidrag.
Grønn mobilitet
Grønn mobilitet er når det er lite utslipp av klimagasser ved
transport – for eksempel gange, sykkel, elektriske busser
eller trikk.
Hensynssoner
Hensynssoner brukes i plankartene for å vise til hensyn som
skal ivaretas når et areal skal tas i bruk eller i videre planlegging eller byggesaksbehandling av arealet. Hensynssoner
kan vise til traséer for kraftledninger, infrastruktur under
bakken (for eksempel tunneler) eller bekker som skal åpnes
opp. Hensynssoner kan også benyttes til å knytte retningslinjer eller bestemmelser til større områder, for eksempel
skjøtsel av grøntstrukturen, bevaring av kulturminner eller
krav om felles planlegging.

Husbanken
Husbanken er statens bank og gjennomfører statens bolig
politikk. Banken hjelper blant annet til med å redusere
boutgiftene for vanskeligstilte, og bidrar også til å bygge
gode og rimelige boliger, utvikle gode bomiljøer og forbedre
boliger.
Juridisk bindende
At en plan er juridisk bindende, betyr at både kommunen og
andre må følge den. Hvis noen bryter reglene i planen, kan
det få rettslige konsekvenser, som for eksempel bøter.
Klimanøytral
Klimanøytralitet betyr at en ikke bidrar til global oppvarming. En kan for eksempel bli klimanøytral ved å produsere
like mye fornybar energi som en bruker.
Klimasmart
Begrepet klimasmart brukes i ulike næringer og i det
offentlige om løsninger der en bruker teknologi til å senke
klimagassutslippene, som for eksempel termostater som
automatisk hever og senker temperaturen i et bygg.
Kollektivknutepunkt
Kollektivknutepunkt kan være områder der flere banelinjer
og tunge busslinjer møtes. Områdene har også potensial
for bymessig utvikling og kan fortettes. Det forutsettes en
høyere utnyttelsesgrad rundt kollektivknutepunktene enn i
byområdet ellers.
Kommunalteknisk infrastruktur
Kommunalteknisk infrastruktur er for eksempel lokalveier,
gjenbruksstasjoner, nettet av vannledninger som gir deg
vann i kranen, avløpsnettet og rensestasjoner.
Kommuneplanens arealdel
Den mest overordnede og forpliktende arealplanen i en
kommune er kommuneplanens arealdel. Planen dekker hele
kommunen og angir hovedtrekkene for hvordan vi skal
bruke arealene våre. Planen er juridisk bindende og andre
planer og byggesaker må forholde seg til denne
Kompakt bolig
Kompakt bolig er små boliger som bruker arealet i rommene
i boligen mest mulig effektivt og smart. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en policy for kompakte boliger som
viser eksempler og prinsipper, blant annet utforming av
fellesområder og ekstra boligkvaliteter for å kompensere for
mindre boligareal.
Kulturell infrastruktur
Kulturell infrastruktur er for eksempel øvingslokaler, konsertlokaler, atelierer, skrivestuer, stipendier, orkestrer, men
kan også være biblioteker og museer.
Kulturminner
Kulturminneloven sier at kulturminner er alle spor etter
menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø – inkludert steder
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Kulturmiljøer er områder der kulturminner inngår som del
av en større helhet eller sammenheng – for eksempel et

73

større område i en by. Kulturminner kan være fredet eller
vernet på annen måte. Kulturminner og kulturmiljøer er
deler av vår fysiske kulturarv – historien vår slik den viser
seg i det fysiske miljøet.
Kunnskapsbasert næringsutvikling
Kunnskapsbaserte næringer baserer seg på forskning eller
teknologi og bidrar til nye produkter og løsninger, måter å
organisere seg eller arbeide på.
Mikroenergisystem
Et mikroenergisystem er et lokalt energisystem som enten
sammen med det overordnede energisystemet (strøm,
fjernvarme) eller alene gir energi til et avgrenset område, for
eksempel et borettslag, kvartal eller byområde. Energikildene i det lokale energisystemet kan for eksempel komme
fra solceller eller fra bygninger og elektriske kjøretøyer i
området som har overskuddsvarme eller -strøm. Strømforbruket vårt varierer stort gjennom døgnet, og batteriene i elbiler kan brukes til å ta forbrukstopper på ettermiddag, mens
strøm fra solceller kan dempe behovet for å tilføre strøm
fra det overordnede systemet. Mikroenergisystem kan være
både enkle eller svært kompliserte og er et godt eksempel på
klimasmart teknologi.
Mobilitetssystem
Et mobilitetssystem knytter transportformer som tog, buss
og sykkelveier sammen slik at det blir enklest mulig for folk
å reise dit de vil, når de vil, slik de vil.
Mulighetsstudie
I byutviklingen bruker man mulighetsstudier for å se åpent
på hvilke muligheter som fins i et område og for å få nye
ideer. Mulighetsstudier benyttes ofte i det innledende arbeidet med en plan, for eksempel når det utarbeides et planprogram eller til og med før det besluttes å utarbeide en plan.
Områdeplan
En områdeplan er en plan for et større område. Dette kan
være en kommunedelplan, områdereguleringsplan eller en
annen plantype som dekker et større område og enten gir
rammer og føringer for hvordan det kan bygges eller for
videre planprosess.
Ordinært boligmarked
Det ordinære boligmarkedet er det markedsstyrte boligmarkedet – i motsetning til for eksempel kommunale boliger,
studentboliger osv.
Overvann
Overvann er regnvann som ikke renner ned i bakken
(fordrøyes) fordi den er dekket av for eksempel betong eller
asfalt. Dette regnvannet følger lavbrekkene i landskapet
og byens overflater og blir til dammer og oversvømmelser.
Med mer regn i fremtiden er det viktig at vannet har steder
å gjøre av seg uten at det gjør skade på byggverk o.l. Det å
lage steder vannet kan renne og fordrøyes naturlig og ikke
i ledningssystemer – slik som når bakken er dekket av vegetasjon eller når man gjenåpner gamle bekker som er lagt i
rør, kalles for åpen overvannshåndtering.
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Parkeringsnorm
En parkeringsnorm er en kommunes regler for hvor mange
parkeringsplasser for biler og sykler det skal være i et bygg.
Den angis gjerne per leilighet, per kvadratmeter eller per
ansatt – og bestemmer minimum eller maksimum antall
plasser.

Plan- og bygningsetaten før politisk behandling.

Plan- og bygningsloven (PBL)
Lov som gjelder når man planlegger for bruk av areal og
når man skal bygge i Norge. Loven beskriver, sammen med
tilhørende forskrifter, prosess og krav til plan- og byggesaksbehandlingen, herunder medvirkning.

S-bane
S-bane er en mellomting mellom tog og T-bane. Den er
lettere enn et tog, men går på togskinner. S-bane er et mulig
transportmiddel i nærområdene rundt Oslo.

Plankart
Plankart er et kart over hvordan arealene i et område skal
brukes og hva en må ta hensyn til når områdene skal tas
i bruk. For eksempel forteller plankartet hvor det er lov
å bygge boliger, hvor en kan drive næring og hvor det er
grønne områder.
Planprogram
Før man skal lage en plan som kan ha vesentlig virkning for
miljø og samfunn, må man fortelle offentligheten hvordan
man har tenkt til å gjennomføre planprosessen. Det kalles
for et planprogram. En kommuneplan skal alltid ha et
planprogram. Planprogrammet forteller om formål, planprosessen, mulighet for medvirkning, alternativer og behov for
utredninger. Krav til hva et planprogram skal inneholde og
når det er nødvendig å utarbeide det, er beskrevet i Forskrift
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.
Prioriterte stasjonsnære områder
Prioriterte stasjonsnære områder har en banebasert linje
(T-bane/tog/trikk) og som regel en kryssende busslinje og
fungerer eller planlegges å fungere som lokalt senter. De
har potensial for fortetting, men ikke i like stor grad som i
kollektivknutepunktene og utviklingsområdene
Reguleringsplan
En reguleringsplan viser hvordan arealer i et avgrenset område i byen skal brukes. Hvis en ønsker å endre de juridiske
rammene for hvordan et område kan utbygges må området
omreguleres. Reguleringsplanen må følge opp kommuneplanens arealdel og andre overordnede planer og føringer
som kommunedelplaner, områdereguleringer eller veiledende planer for offentlige rom. Når en utarbeider en reguleringsplan skal konsekvensene av planforslaget beskrives.
En reguleringsplan skal utarbeides av faglig sakkyndige,
gjennomgå et offentlig ettersyn og høres av berørte parter
(grunneiere, naboer) ved oppstart og før politisk behandling.
Planen skal vedtas av bystyret. Reguleringsplaner kan enten
utformes som en områderegulering eller en detaljregulering.
Forskjellen er at en områderegulering utarbeides av eller
på bestilling fra kommunen, kan håndtere større områder,
og ikke trenger å være like detaljert i utforming av bestemmelser og kart. Det kan fortsatt være krav til detaljreguleringsplaner for enkeltområder av en områdereguleringsplan.
En detaljreguleringsplan kan være initiert og utarbeidet av
private eller offentlige aktører. Alle har rett til å fremme en
detaljreguleringsplan. Begge plantyper saksbehandles av

Rutemodell2027
Rutemodell2027 er et prosjekt som har sett på hvilket
togtilbud som dekker samfunnets transportbehov og hvilken
infrastruktur som gir tilstrekkelig kapasitet for togtilbudet.

Shared space
Et internasjonalt begrep for at sykkel, bil og fotgjengere
deler veien gaten eller plassen. Begrepet sambruksareal kan
også benyttes. Torggata er er et eksempel på shared space.
Sosial bærekraft
I byutviklingen er sosial bærekraft når byen dekker innbyggernes grunnleggende behov som arbeid, mulighet til å ta
utdannelse, trygghet, deltakelse i samfunnet, oppleve kultur
og å bo godt.
Sosial infrastruktur
Sosial infrastruktur er bygg som skole, barnehage og sykehjem.
Sosial tilhørighet
Sosial tilhørighet handler om følelsen av å høre til i et fellesskap med for eksempel venner, familie, naboer, kolleger
og samfunnet for øvrig.
Stedsanalyse
Analyse av et sted eller område. Det er vanlig å dele inn
i tre typer stedsanalyser: En fysisk stedsanalyse ser på de
fysiske sidene ved stedet: bebyggelse, landskap, kulturminner og forbindelser i og mellom steder. En sosiokulturell
stedsanalyse ser på befolkningsammensetning og hva folk
bruker området til, hvordan folk trives og forholder seg til
hverandre. En kulturhistorisk stedsanalyse vektlegger særlig
stedets historiske kvaliteter og er særlig egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter. Ofte kombineres elementer
fra de ulike typene stedsanalyser.
Stedsidentitet
Stedsidentitet kan være ditt eget forhold til et sted – et sted
du identifiserer deg med og føler tilhørighet til. Det kan også
forstås som fysiske egenskaper ved et sted – egenskaper
som gjør at et sted skiller seg fra et annet og ser ut på en helt
spesiell måte.
Strøksgater
En strøksgate er en gate som fungerer som møteplass og
lokalt sentrum i et område med forskjellige butikker og
cafeer m.m.

Transformasjon
Når vi transformerer et område i byen, bruker vi dette området på nye måter. Et område kan for eksempel gå fra å være
et industriområde til å bli et boligområde. En transformasjon
innebærer at det er behov for å etablere ny teknisk infrastruktur og nye gater og andre offentlige rom.
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR)
VPOR er et verktøy utviklet av Oslo kommune til bruk i
store utbyggingsområder med flere grunneiere. Den er ikke
juridisk bindende. En VPOR viser parker, plasser, gater og
gangveier som trengs i et område og er et grunnlag for kommunen og utbyggere for å samarbeide om å få gjennomført
tiltakene.
Universell utforming
Den internasjonale forståelsen av universell utforming
innebærer at vi utformer produkter, internettsider, omgivelser og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle
mennesker uavhengig om de for eksempel er svaksynte eller
normalseende, sitter i rullestol eller er gående.
Urban og bymessig
Begrepene urban og bymessig er begge benyttet til å
beskrive egenskaper som er sterkt knyttet til byen. Når vi
bruker begrepet urban viser vi til de kulturelle elementene
ved byen – holdninger, væremåter og livsstil. Når vi bruker
begrepet bymessig viser til den fysiske formen på bygninger, gater og byrom.
Urbant landbruk
Urbant landbruk er husdyrhold og matproduksjon i by –
for eksempel i parsellhager, private hager, grønne lunger,
bakgårder og vinduskarmer, på besøksgårder og tak. Ofte er
sosiale relasjoner og møteplasser, utdanning, helse, integrering, entreprenørskap, matkultur, biologisk mangfold og
vern av matjord og grøntområder viktigere enn matproduksjon.
Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden forteller hvor mye man kan bygge på en
eiendom. Denne fastsettes enten som en prosentandel av
arealet på tomten det kan bygges på eller som et fast antall
kvadratmeter. Det er helt bestemte regnemåter for disse
arealene, fastsatt i Byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17).
Utslippsfrie soner
I en utslippsfri sone skal vi ha minst mulig utslipp av
helseskadelige avgasser som nitrogenoksid (NOX). Disse
gassene kommer fra blant annet bensin- og dieselmotorer,
som også slipper ut mye av klimagassen CO2.

Superbuss
Superbuss er en ny bussløsning hvor det er plass til flere
folk enn i en vanlig buss, og som går i egen trasé. Det kan
betraktes som et alternativ til T-bane eller bybane – uten
skinner.
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