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UTKAST TIL NY KOMMUNEPLAN (samfunnsdel med
byutviklingsstrategi). Høring
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har følgende merknader til utkastet til ny
kommuneplan for Oslo:

Overordnet
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) støtter visjonen om å gjøre Oslo til en grønn
by, og mener det i denne sammenheng er svært viktig å vektlegge bevaring av grøntstruktur
og verdifull natur.
NOA mener det er viktig å definere hvilke kvaliteter som gjør Oslo til en attraktiv by for oss
som allerede bor her, og å legge planarbeidet opp slik at disse verdiene bevares og styrkes.
Vekst i seg selv, og et tilsynelatende ønske fra noen om at Oslo skal bli en millionby, er ikke
et mål NOA deler. Vi er sikre på at det er de grønne verdiene som folk flest forbinder med
Oslo; Marka, fjorden og byens grønne lunger og blå vannstrenger. NOA mener at Oslo
gjennom kommuneplanen skal søke å styre veksten slik at byens grønne kvaliteter sikres og
videreutvikles. Oslos rike biologiske mangfold må få en langt bedre beskyttelse enn i dag,
gjennom stramme og konkrete grep i kommuneplanen. I stedet for å praktisere en bit-for bitpolitikk gjennom enkeltvedtak og uheldige dispensasjoner, må man ha en helhetlig visjon om
hvordan vi vil at det fremtidige Oslo skal se ut.
Tidlig i forrige århundres planlegging var man opptatt av å bevare de mest tiltalende
naturelementene, elveløp og sjøfront, og la grønne promenader forbinde dem og parkene.
«Grønne fingre» som bygger på landskapets naturlige drag, elver, høyderygger, skogspartier
og eksisterende åpne arealer skulle peke fra sentrum ut til Marka og være en del av Oslos
identitet. Dette var gode tanker med sikte på å skape en god og trivelig by for innbyggerne.
Videre vekst og fortetting må baseres på å ivareta og gjenopprette disse grunnleggende
trekkene og verdiene i byen. Det må være et mål at store deler av den betydelige arealandelen
som i dag okkuperes av veier frigjøres til andre formål gjennom å legge dem i kulvert/tunnel,
og gjennom trafikkreduserende tiltak
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Generelt
Det framlagte utkastet har svært mange gode intensjoner og mål, som det ikke er vanskelig å
si seg enig i. Imidlertid er mange av dem lite konkrete, og derfor tolkbare. I den ferdige
kommuneplanen må det være en betydelig større grad av konkretisering av målsettingene.
Hva er en grønn by? Hva betyr det i praksis? For størrelsen av byen? For utformingen av
boligområder? For naturverdiene? For grøntstrukturen? For luft- og vannkvalitet? For tilgang
til friarealer? For barnas lekemuligheter? For byens klimautslipp?
En opplagt målsetting som lett blir glemt er at byen fortsatt skal være en god by for de som
allerede bor her, i tillegg til å gi rom og trivsel for nye innbyggere. En god by for oss som
allerede bor her betyr at man må definere hva som gjør byen god, hvilke kvaliteter som må
bevares som at vi fortsatt skal oppleve byen som attraktiv og som «vår by».
Et hovedgrep for å bevare og videreutvikle en god by er at utviklingen underlegges offentlig
styring. De seneste ti-årene har vi opplevd stor grad av utbyggerbestemt utvikling, noe som
ikke gir en optimal utvikling og som i liten grad bidrar til å gjøre byen god, miljø- og
trivselsmessig. NOA tror det er mulig å bygge tettere, med plass til flere innbyggere, men
mener at det krever en offentlig samtale og offentlige beslutninger, både på hovedgrep og i
planene for de enkelte delene av byen, for at byen skal utvikle og bevare de kvalitetene som
gjør den attraktiv. Utviklingen på Vindern kan stå som et eksempel på vellykket fortetting
uten av det går på uakseptabel bekostning av bomiljø. At Oslo er utnevnt til "European Green
Capital” må være en spore til å utvide perspektivet til en helhetlig strategi for en menneske-,
natur- og miljøvennlig videreutvikling av de kvalitetene som kjennetegner byen.

Overordnede føringer
Den største utfordringen for en menneske- og miljøvennlig byutvikling er veksten. Vekst kan
styres politisk, og flere av de overordnede samfunnsplanene gir anvisninger som kan
underbygge og bidra til en større grad av styring.
•

Storbyregionen Oslo. NOA ser det ikke som noe mål at Oslo skal bli en millionby. For
å bevare byens kvaliteter også for framtidige generasjoner, er det viktig å spre veksten
i regionen samtidig som det bygges ut et godt fungerende, skinnebasert nettverk av
kollektivtransport

•

Samordnet areal og transportplan. NOA støtter konsentrert vekst rundt
kollektivknutepunkt i hele regionen, men mener at utvelgelse av knutepunkter må ta
hensyn til natur-, kultur- og jordvernmessige verdier, og at den nye bebyggelsen
(høyde og utforming) må tilpasses stedets identitet og landskapsmessige plassering.

•

Oslo-navet. Prioritering av nye tunneler for T-bane og jernbane vil kunne øke
kapasiteten på skinnegående transport og bidra til å spre veksten ut over Oslos grenser
og sikre mulighet for mer miljøvennlig transport.

•

Spare Marka, grønne lunger og dyrka mark. Markagrensa har vært en viktig faktor for
at Oslo ikke er blitt en utflytende, bilbasert by, men i stedet opprettholdt en
miljømessig gunstig konsentrasjon. Marka er en umistelig verdi for byens befolkning

og ett av de viktigste elementene i en felles Osloidentitet. Bevaring av grønne lunger
har lenge vært en viktig målsetting i kommuneplanene, uten at dette har forhindret tap
og fragmentering av byens grøntstruktur. Den nye kommuneplanen må både være mer
konkret og mer offensiv på bevaring og utvikling av grøntstrukturen.
•

Kommunen må gjennom tilgjengelige juridiske og økonomiske virkemidler ta sterkere
grep for å sikre bo- og livskvalitet i hele byen; sikre kvalitet og varighet på nye bygg;
utvikle en arkitekturpolitikk som gir tilpasning til Oslolandskapet og lokale
omgivelser; og en utvikling som sikrer miljø, luft, vann og forebygger forurensning og
støy.

Bevaring av Oslonaturen
Mens arbeidet for å stanse klimautslipp fra Oslo er gledelig konkrete, kan ikke det samme sies
om innsatsen for å bevare kommunens biologiske mangfold. Oslo er et hotspot når det gjelder
naturmangfold, men er også stedet i landet med sterkest press på naturverdiene. Tap og
fragmentering av levesteder er hovedtrusselen mot artene, og kommuneplanens arealdel er
antakeligvis det viktigste verktøyet for å stoppe en negativ utvikling.
NOA foreslå at følgende tiltak tas inn i kommuneplanen og at arealene som omtales gis status
som spesialområde bevaring eller gis statlig vern etter reglene i naturmangfoldloven:
•

Det gjennomføres en detaljert kartlegging av rødlistede arter og deres levesteder, samt
av rødlistede naturtyper. Skjøtselsbehov utredes.

•

Alle naturtyper i kommunen gis varig sikring

•

Alle administrativt fredede områder i kommunal eie gis varig sikring

•

Alle truede arter med biologisk-faglig fundert sikringssone gis varig sikring

•

Byrådserklæringens målsetting om å sikre sammenhengende villmark i kommunens
del av Marka kartfestes og gis forvaltningsbestemmelser som sikrer eller restaurerer
naturlig spredningsveier for mangfoldet av arter.

•

Tilsvarende må det reguleres inn spredningskorridorer for artsmangfoldet mellom
grønne områder i byggesonen

•

Planen må være mer konkrete på hva som skal oppnås – og hvordan

•

Målene må være tidfestede

•

Det må etableres et oppsyn både med kommunalt eid natur og med at bestemmelser i
areal- og reguleringsplaner følges opp av utbyggere o.a..

Arealbruk
Markagrensa må ligge fast, både fordi den sikrer landets viktigste område for friluftsliv, men
også fordi den «dresserer» byveksten innenfor et mindre areal, og derved gir en konsentrasjon
av boliger som muliggjør utbygging av kollektive trafikkløsninger. Konsentrasjon og
fortetting er nødvendig, dersom antallet innbygger øker og skal ha plass på et begrenset areal.
Naturverdier er sårbare fordi inngrep ofte er irreversible. Gjenværende naturrester må derfor
skjermes. NOA mener det må fastlegges en overordnet, sammenhengende grøntstruktur i
byggesonen som gis varig sikring. Denne må være så omfattende at det er plass både til
bevaring av biologisk mangfold (se over) og til rekreasjon og urbant friluftsliv.
Man bør tilstrebe sammenhengende grønne soner fra sentrum og utover til Marka, for
eksempel langs vassdragene. Her er Akerselva et forbilde. Områder som settes av for
biologisk mangfold må gis beskyttelse og en forvaltning som sikrer mangfoldet på lang sikt.
Områder som reguleres til grøntstruktur må sikres mot utbygging til offentlige formål.
Barnehager, om enn midlertidige, må ikke legges i grøntområdene. I fortkant av
byutviklings/fortettingsprosesser må det reguleres tilstrekkelige med grøntområder og
naturrester i området, og det må settes av plass til nødvendig infrastruktur og offentlige bygg,
slik at presset på grøntstrukturen forebygges. Heller ikke idrettsanlegg må få lov til å stjele av
grøntstrukturen. Vedtak av tennisbaner ved Midtstuen – i en viktig innfallsport til Marka, eller
på Gransjordet på Disen, som er regulert til park i et område som ønskes fortettet, er
uakseptabel favorisering av særinteresser på bekostning av allmennheten.
NOA støtter grepet med differensiering av fortettingsområdene, med høyere arealutnyttelse i
A-områdene og de stasjonsnære områdene. NOA mener imidlertid at bruken av høyhus må
reduseres sterkt, også i de stasjonsnære områdene. Klima- og lysforhold blir vesentlig
dårligere i strøk med omfattende høyhusbebyggelse. Det er meget begrenset med arealer i
«Oslo-amfiet» som egner seg for høyhusbebyggelse, uten å ødelegge det helhetlige landskapsinntrykket. I stedet må det satses på lavere blokker (4-6 etasjer). Et eksempel på vellykket
fortetting/byfornyelse er området vest for Vindern holdeplass, der et lite antall villaer er
erstattet av lavblokker med gode solforhold og god tilpasning til omgivelsene. Slike løsninger
må velges i de konfliktfylte fortetningsplanene på Smestad og nedre Grefsen, og andre
stasjonsnære områder med etablert bebyggelse som ønskes fortettet.
Områder med dårlig kollektivdekning må ikke fortettes. Utbyggingen av Frysja, der første
trinn allerede er vedtatt, er et eksempel på hvor det ikke bør fortettes/byutvikles.
Erfaringene fra den voldsomme veksten i Oslo de siste tiårene tilsier en økt grad av offentlig
styring av byutvikling, byggutforming og bokvalitet. Utbyggernes inntjeningsønsker har i for
stor grad medført dårligere løsninger for prosjektene, noe som illustreres av at PBE stadig ser
seg nødt til å komme med alternativer til utbyggernes.
Oslo har over 50 registrerte turveier som strekker seg over ca. 28 mil. Det er store mangler når
det gjelder skilting og merking av disse. Over 5 mil av disse er heller ikke tilstrekkelig opparbeidet, og det er behov for ca. 30 planløse krysninger med trafikkerte veier/gater/banespor.
Det må i kommende plan redegjøres for en detaljert og tidfestet plan for når manglende lenker
opparbeides og hindre fjernes, slik at disse turveiene blir satt i tilfredsstillende stand.»

Marka
Markagrensa må ligge fast. Aktivitetssonene må tas helt ut av kommuneplanen.
Evt. friluftsporter/Markaporter må ikke utvikles til markasoner «light», men avgrenses til
tiltak som gjør det lettere å få nye grupper inn i norsk friluftslivstradisjon; bedre
toalettforhold, informasjon om Markas attraksjoner og muligheter, godkjente bålplasser og
ekstra god skilting og merking kan være eksempler på tiltak.
Kommuneplanen må sikre bolignære friluftsområder («hundremeterskoger») og ta vare på
viktige områder for uorganisert friluftsliv. Bymiljøetaten bør utarbeide egne retningslinjer for
en forsiktig nærskogsskjøtsel. Planen må også reetablere større sammenhengende
villmarkspregede områder og intakte økosystemer i Oslos del av Marka. Arbeidet med
Østmarka nasjonalpark må videreføres.
Kommuneplanen må gi en sikring av samtlige naturtyper i kommunens del av Marka, og sikre
at truede arters levesteder med en faglig basert randsone gis beskyttelse ved all
arealforvaltning, også etter særlovgivningen.
Kommuneplanen må fastsette føringer som sikrer at også landbrukstiltak gis en reell
avveining opp mot markalovens formål.
Skogsbilveier som er svært viktige for å opprettholde tilbudet om skiløyper i dårlige vintre,
må reguleres til spesialområde friluftsliv, slik at det kan fastsettes regler som forhindrer
brøyting eller på annen måte sikrer at ikke tilbudet unødig forverres. Dette gjelder særlig veier
som ligger i le for de i mange år rådende fønvindene, f.eks Gråseterveien i Sørkedalen.

Fjorden
Oslofjorden er et meget viktig område for naturvern og friluftsliv, som må gis en mer
differensiert forvaltning.
Det biologiske mangfoldet er spesielt rikt på øyene, samtidig som bruken av dem er sterkt
økende. Den nye kommuneplanen må sikre at friluftslivet og mangfoldet kan leve side om
side, bl.a. gjennom en arealsonering og tilrettelegging som bidrar til å lette presset på
naturverdiene.
NOA ønsker velkommen en strammere regulering av hytteøyene; Lindøya, Bleikøya og
Nakholmen. Vi har på disse øyene vært vitne til en stadig sterkere privatisering av arealer som
er regulert til friluftsformål. NOA har hatt flere henvendelser fra folk som ikke føler seg
velkomne på øyene, til tross for at det er friluftsområde. NOA ber om at kommunen sikrer en
regulering som ivaretar allmennhetens interesser på hytteøyene, og at hyttebebyggelsen og
den private sfæren rundt hyttene begrenses til det arealet som faktisk inngår i
bygslingsavtalene. Gangveier må merkes og alle hindringer for allmenhetens bruk må fjernes.

NOA støtter innspillet fra Oslo Kajakklubb om at kommuneplanen må adressere bruken av
fjorden (vannflaten), og at det gis en tydelig prioritering av ikke motorisert, forurensningsfri
aktivitet, som f.eks. padling, roing, seiling og bading. Også reguleringen av landarealene må
bidra til å lette tilgangen til aktivitet på fjorden. NOA støtter også kajakklubbens ønske om at
de umotoriserte aktivitetene gis større arealer og bedre forhold på land.
Det må innføres et kommunalt forbud mot bruk av vannskutere i Oslos del av fjorden.

Groruddalen
NOA støtter Naturvernforbundet i Groruddalen sin uttalelse:
«Naturvernforbundet i Groruddalen verdsetter intensjoner og planer om et grønnere,
varmere, skapende Oslo. Men vi vil generelt påpeke at dagens omfattende problemer med
trafikk, luftkvalitet og støy må løses før man går videre med planer om boligfortetting
og veiprosjekter i Groruddalen. Tidligere grenseverdier for støy og forurensning må
gjeninnføres. Sammenhengende blå-grønne drag i dalbunnen og mellom dalbunnen og
Østmarka på den ene siden og Lillomarka på den andre må sikres og videreutvikles.
Omkringliggende skog og grøntdrag i dalbunnen er Groruddalens lunger. Vassdrag bør
reguleres som landskapsvernområder og Markagrensa må overholdes. Klimasmarte løsninger
må gjennomsyre all videre planlegging i dalen.»

Oslo Sør og indre Oslo øst
NOA viser til – og støtter - det detaljerte høringssvaret fra Naturvernforbundet i Oslo Sør og
Østkanten Naturvernforbund vedr. lokale utfordringer i bydelene.

Sørkedalen
NOA ber om at det utarbeides en egen kommunedelplan for Sørkedalen som ivaretar og
utvikler dalens kulturlandskapsverdier og biologiske mangfold, tilbakefører tilplantede
inmarksområder til fulldyrket mark/beite og utvikler Sørkedalsvassdragets funksjoner som
livsnerven i dalen. Markaloven åpner for at det kan bygges noen nye boliger for å
opprettholde Sørkedalen som levende lokalsamfunn. NOA vil peke på at byggingen av flere
«hustun» ikke har medført de positive virkninger som var begrunnelsen for tiltaket i
Disposisjonsplanen. Før det eventuelt åpnes for å bygge mer i dalen, må alle sider av saken
utredes meget grundig. Boligene må være tilpasset barnefamilier, med fortrinnstrett for folk
med hjemstavn eller lengre botid i dalen. Nye hus må plasseres slik at de ikke kommer i
konflikt med dyrket mark, gammelt beiteland, kulturlandskap eller biologisk mangfold, og de
må ikke legges slik at de dominerer i kulturlandskapet.

Med vennlig hilsen
NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS

Gjermund Andersen,
styreleder

