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Oslo klimamål:  

Nullutslipp og klimarobust 



Kommuneplan 2015 

Samfunnsdel med 

overordnede mål og 

strategier 

Byutviklingsstrategi  Juridisk bindende 

arealdel 

Kommuneplanen 2015: Oslo mot 2030 



Grønn by  

Mål 1: Internasjonalt 

ledende miljøby 

 

Mål 2: Styrke Oslos 

blågrønne preg 

 

Mål 3: Vekst gjennom 

kompakt byutvikling og 

banebasert fortetting  

 

 



Hvordan jobber vi med klima? 

- Bestemmelser 

- Overordnede føringer: 

- Knutepunktutvikling og 

fortetting 

- Videreutvikling av den 

blågrønnstruktur 

- Krav om kvalitetsprogram 

for miljø og energi 
Planområder ≥ 15 000 m2  

BRA 

- Normer og strategier 

- Karttjenester 

- Reduksjon i 

byggesaksgebyr 

-   

 

 

 



FutureBuilt 
et program for utvikling av 50 forbildeprosjekter i 2010 - 2020 

FutureBuilt skal: 

 Vise at det er mulig å utvikle 
klimanøytrale byområder og 
arkitektur med høy kvalitet 

 Oppnå lavest mulig klimagass-
utslipp:  
 Energi 

 Materialer  

 Transport 

 Stimulere nyskaping og endret 
praksis 

 Være et utstillingsvindu for 
Oslo kommune, regionen, 
Norge og internasjonalt 

 



Hvordan styrke den grønne, gode byen? 
 

Bylivsundersøkelsen 2014:  

- biltrafikk er en barriere 

- lite tilrettelagt for barn 

- få gratis sitteplasser 



Bilfritt byliv 



 

 

Arkitekturpolitikk for Oslo 
- med tydelige mål for klima, estetikk og livskvalitet 

 

 
 

• 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.  

 

 



ByKuben – Oslo senter for byøkologi 

• Skal skape møteplasser 

og legge til rette for 

samarbeid og nytenking 

• Skal vise frem forbilder 

på byøkologisk 

innovasjon, og løfte frem 

nye initiativer og 

prosjekter 

• Skal formidle kunnskap 

om byøkologi og 

samspillet mellom 

mennesker og natur i byen 

BYROM 

OG 

BYLIV 

VANNETS 

KRETSLØP 

INNOVASJON 

SIRKULÆR 

RESSURSBRUK 

Satsingsområder 2017 

«Bykuben skal bidra til at byens befolkning føler eierskap til, og ser muligheter i, det grønne 

skiftet mot nullutslippssamfunnet» 



Samskaping for fremtiden 



 

 

      Takk for meg 









  


