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Byrådet legger med dette frem forslag til
rullering av Miljømelding for Oslo med ny mil-
jø-og bærekraftstatus og revidert Byøkolo-
gisk program

Etter byrådets syn er Oslo en unik miljøby på mange
områder. Oslo er en av Nord-Europas eldste hoved-
steder, med kulturminner som er av de mest sammen-
satte og rike i Norge. Blå-grønn ligger byen der mel-
lom fjord og grønne åser, med åtte elver gjennom be-
byggelsen som binder fjorden og marka sammen.
Byen har et stort biologisk mangfold med hele 2/3 av
alle arter som er funnet i Norge. Kollektivtransportsy-
stemet med hovedvekt på banetilbud er omfattende
og godt utbygget sammenlignet med mange andre
byer på samme størrelse, og det har vært en økning i
antall kollektivreisende de senere år. Oslo har lavere
klimagassutslipp per innbygger enn de fleste andre
storbyer i Europa.

Byrådet registrerer med glede at oversikten over Os-
los miljø- og bærekraftstatus viser at Oslomiljøet er i
stadig forbedring på de fleste områder, om enn i varie-
rende grad. Uteluftskvaliteten og vannkvaliteten i vass-
drag og fjord blir stadig bedre. Byggingen av Bekkela-
get nye renseanlegg har bidratt til dette. Fjordbyvedta-
ket innebærer en miljøvennlig byutvikling med fortetting
på sentrale arealer og bedre tilgjengelighet til fjorden.
En stadig større del av avfallet går til ombruk, material-

og energigjenvinning. 14 etater og bydeler har deltatt i
pilotprosjektet Grønn kommune med innføring av miljø-
ledelse og miljøeffektive innkjøp. Stadig flere private og
offentlige virksomheter blir miljøsertifiserte, blant andre
12 barnehager. Stadig flere skoler og barnehager tar
aktivt i bruk naturen og marka i undervisningen gjen-
nom sine «Uteskole/Utebarnehage»-ordninger.

Men Oslo har etter byrådets syn fremdeles betydelige
miljøutfordringer. Oslo har relativ høy avfallsproduksjon,
bilbruk og energiforbruk samt luftforurensing deler av
vinteren. Mange tusen innbyggere plages av støy hele
året, og store deler av kollektivtransportsystemet treng-
er fornyelse. 

Statusoversikten viser at deler av utviklingen dess-
verre har gått i negativ retning. Utslippet av klimagas-
sen CO2 har for eksempel økt betydelig i perioden som
en følge av økt forbruk av fossile brensler til oppvar-
ming og transport. Deler av infrastrukturen for miljøtje-
nester som vannforsyning, avløp, avfallsforbrenning og
banebasert kollektivtransport trenger fornyelse. Grønt-
arealer er utsatt for utbyggingspress og det biologiske
mangfoldet i byen er truet av reduksjon av flere arter.
Næringslivet i Oslo ligger bak næringslivet i mange an-
dre byer det er naturlig å sammenligne oss med, med
hensyn til miljøsertifisering og miljøeffektive innkjøp. 

Byrådet inviterer bystyret til debatt om hvordan Oslo
skal kunne bli en av verdens ledende bærekraftige og
miljøvennlige hovedsteder.

Byrådet fremla i 1998 Bystyremelding nr. 9/1998 om
Oslomiljøet med Byøkologisk program. Byøkologisk
program har de siste 4 år vært retningsgivende for by-
rådets arbeid med miljø og Lokal Agenda 21. I pro-
grammets strategi/tiltak 1.1.2. er det nedfelt at «Miljø-
status og Byøkologisk program rulleres og legges frem
for behandling i neste bystyreperiode». Byrådets hen-
sikt med rulleringen er å vurdere miljø-og bærekraftsta-
tus for byen etter 4 års utvikling og aktiv miljøinnsats,
og på bakgrunn av denne vurdere behovet for endret
eller forsterket innsats for å møte eksisterende og nye
utfordringer. I tillegg har utviklingen de senere år vist
behovet for å utvide miljøperspektivet med et bredere
bærekraftperspektiv. 

Rulleringsprosessen ble igangsatt høsten 2000 og har
omfattet følgende delprosesser:
• Rapportering fra etater og virksomheter om utførte

miljøtiltak i perioden 1997–2001. Flere bydeler har
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også utarbeidet egne Lokal Agenda 21 planer, bl.a.
Grefsen-Kjelsås, Gamle Oslo, Røa, Bjerke, Sagene-
Torshov og Bøler.

• Kartlegging og ajourføring av Oslos miljø- og bære-
kraftstatus.

• Tre store idédugnader om utfordringer, mål og tiltak
for en ny strategi for en bærekraftig utvikling, med
deltagelse fra etater, bydeler, næringsliv, organisasjo-
ner og bistand fra kompetansesentrene Prosus og
Idébanken.

Ny miljømelding bygger i hovedsak på strukturen i forri-
ge melding med tilpasning til forslag om endringer/for-
bedringer som fremkom under rulleringsprosessen.

For å ta vare på og videreutvikle Oslos miljøkvaliteter,
og møte Oslos utfordringer i forhold til bærekraftig ut-
vikling, har byrådet revidert Oslos visjoner og utarbei-
det et nytt forslag til Byøkologisk program for neste pe-
riode. 
Byrådets visjoner for Oslo som bærekraftig by er:

«Oslo skal være en hovedstad i bærekraftig utvikling,
preget av økonomisk, sosial og kulturell vekst innenfor
naturens økologiske bæreevne. Vi skal overlevere byen
i en bedre miljøtilstand til neste generasjon enn vi selv
overtok den. Oslo skal være en av verdens mest miljø-
vennlige og bærekraftige hovedsteder»

Byøkologisk program er byrådets redskap for å reali-
sere visjonene, og legger grunnlaget for utarbeidelse
og rullering av kommunale sektor- og etatsplaner på
området. Byrådet vil i kommende periode prioritere føl-
gende innsatsområder og delmål:

1. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling, trivelige
byrom og godt fungerende kretsløp

• Oslos byutvikling skal skje i samsvar med gode byø-
kologiske prinsipper. Fortetting skal skje i tilknytning
til kollektivknutepunkter

• Oslos innbyggere skal ha gode levekår og trygge, tri-
velige og miljøvennlige bydeler og nærmiljøer

• Oslo skal ha rene, trygge og trivelige byrom
• Oslo skal ha et kretsløpsbasert avfallssystem

2. Banebyen Oslo skal ha et miljøeffektiv transport-
system og bruke fornybare energikilder

• Oslo skal tilstrebe et lavest mulig transportbehov og
best mulig samordnet transportsystem som bidrar til
at reisebehovet kan dekkes så miljøvennlig som mulig 

• Veksten i transportetterspørselen i Oslo bør dekkes
ved økt bruk av kollektive transportmidler for å redu-
sere forurensing og kødannelser fra privatbilbruk.

• I Oslo skal flest mulige reiser skje til fots eller på sykkel
• Bilens andel av transportarbeidet søkes redusert,

samtidig som fossilt brennstoff søkes erstattet av an-
dre mer miljøvennlige drivstoff for å redusere klima-
gassutslipp og luftforurensing.

• Oslo skal redusere utslippene av klimagasser og luft-
forurensing fra byens bebyggelse 

3. Oslo skal styrke sine blågrønne struktur 
• Oslo skal forvalte sitt biologiske mangfold på en

bærekraftig måte
• Oslo skal ha godt drikkevann og et godt fungerende

vannkretsløp. 
• Oslo skal åpne byens elver der dette er mulig.
• Oslo skal bevare, videreutvikle og forvalte sin blå-

grønne struktur med marka, vassdragene, fjorden,
øyene, parker, friområder og andre grøntområder i
samsvar med gode økologiske prinsipper.

• Oslo skal tilrettelegge for økt friluftsliv, mosjon og
naturopplevelse.

4. Miljøbyen Oslo skal «feie for egen dør» gjennom
en miljøeffektiv kommunalforvaltning

• Oslo kommune skal sikre en effektiv kommunikasjon
og forvaltning av Oslos bærekraftstrategi og Byøkolo-
giske program.

• Oslo kommune skal innføre miljøledelse med miljø-
revisjon, miljørapportering og «grønne» innkjøp som
en del av etatenes og virksomhetenes ledelseskultur.

• Oslo kommune skal sikre god oversikt og informasjon
om Oslos miljøinnsats, resultater, tilstand og utfordringer.

5. Oslo kommune skal samarbeide med byens bor-
gere og næringsliv om miljøvennlig adferd og
bedre bymiljø

• Oslo kommune skal styrke samarbeidet med næ-
ringslivet og frivillige organisasjoner om økt miljø-
bevissthet og miljøinnsats for byen.

• Oslo kommune skal stimulere til nytenkning og inn-
sats i miljøarbeidet.

6. Oslo skal bidra til et bedre miljø regionalt, nasjo-
nalt og globalt

• Oslo vil samarbeide med andre kommuner og fylker i
Osloregionen og Østlandet om løsning av felles miljø-
utfordringer.

• Oslo vil intensivere dialogen med staten om statens
medansvar for en bærekraftig utvikling av hovedstaden.

• Oslo vil søke miljøsamarbeid med andre hovedsteder
og storbyer om utveksling av informasjon, erfaringer,
kompetanse og teknologi.

• Oslo skal markere seg internasjonalt som en attraktiv
miljø- og bærekraftig by.

Byrådet vil at Oslo kommune slutter seg til prinsippene
i verdenserklæringen om bærekraftig utvikling «Earth
Charter».
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Oslo by har arbeidet med miljøoppgaver
på ulike måter og områder, etter vekslende
behov og prioriteringer, og med varierende
ressurser og resultater så lenge byen har be-
stått. I et historisk perspektiv må det kunne
hevdes at arbeidet har vært vellykket. En by
blir ikke 1000 år uten at byens utvikling i be-
tydelig grad har vært bærekraftig, og byens
miljøinnsats har vært et viktig bidrag til
dette.

I et milleniumsperspektiv er utfordringen etter byrådets
visjon å søke og legge til rette for en bærekraftig utvikling
også i de neste 1000 år. Det blir en like formidabel opp-
gave som den vi har bak oss. Oslo har i sin 1000 årige
historie utviklet seg fra å være et strandsted, markeds-
plass, kirkested, kongesete og militært støttepunkt med
noen hundre innbyggere til en storby med en halv million
innbyggere innenfor byens grenser, like mange utenfor
byens grenser og hovedstad for 4,5 millioner nordmenn.
Vi vet at klima, konjunkturer og samfunnsforhold vil skifte
i tidene som kommer, men ikke hvordan. Det vi kan gjøre
er å søke og oppfylle visjonen fra forrige Miljømelding;
bystyremelding nr 9/1998 om at «Vi skal overlevere byen
til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn vi selv
overtok den». Som det vil fremgå av Miljøstatus i kapittel
2 er vi på god vei til å oppfylle dette. 

Det blir etter byrådets skjønn en større utfordring å
realisere den andre visjonen fra bystyremelding nr
9/1998: «Oslo skal være et bysamfunn i bære-
kraftig utvikling, preget av økonomisk og so-
sial vekst innenfor naturens økologiske bæ-
reevne.» Utfordringen er atskillig større både fordi vi-
sjonen omfatter et mye bredere spekter enn bare miljø,
og fordi naturens økologiske bæreevne er avhengig av
forhold utenfor vår kontroll, som for eksempel klimaen-
dringer, langtransporterte forurensinger og sykdommer.

Mens bystyremeldingen om miljøpolitikken i Oslo i 1989
var en ren miljømelding, ble perspektivet utvidet i forrige
bystyremelding i 1998 til å omfatte både miljø og Lokal
Agenda 21. Miljøarbeidet i Oslo har i mange år i hoved-
sak vært drevet av de «tunge» kommunaltekniske etater
som Vann og avløpsetaten, Renovasjonsetaten, Frilufts-
etaten, Samferdselsetaten og andre etater som for eks-
empel Helsevernetaten, Bolig og eiendomsetaten, Plan-
og bygningsetaten, samt AS Oslo Sporveier. Byrådets
arbeid med Lokal Agenda 21 har imidlertid ført til at an-
dre virksomheter og aktører i byen er trukket inn i arbei-

det i betydelig større omfang. Dette gjelder særlig byde-
lene, skolene, næringslivet, staten, forskningen og frivilli-
ge organisasjoner. For å sikre dialog og samarbeid med
og mellom de ulike aktører har byrådet både benyttet ek-
sisterende og opprettet nye fora og kanaler som:
• Forum for Oslo Bærekraftig By med delta-
gelse fra kommune, stat, næringsliv og frivil-
lige organisasjoner. Hovedformålet er å samarbei-
de om å kvalifisere og profilere Oslo som Europas bæ-
rekraftige by, med særlig vekt på innføring av miljøle-
delse i hele bysamfunnet.
• Lokal Agenda 21 – knutepunkt Oslo, med
deltagelse fra kommunen, Stiftelsen Ideban-
ken, Grønt Inspirasjonssenter/Miljøheimever-
net og Kommunenes Sentralforbund i Oslo.
Hovedformålet er å samarbeide om bistand og veiled-
ning til bydelene i deres Lokal Agenda 21 arbeid. Knu-
tepunktet utgir informasjonsbladet Idé og Inspirasjon
4–6 ganger i året. Knutepunktet har mottatt økonomisk
tilskudd fra Miljøverndepartementet.
• Forum LA 25, med deltagelse av LA 21 kon-
takter fra byens 25 bydeler. Formålet er å inspire-
re og koordinere LA 21 arbeidet i bydelene med miljø-
arbeidet for øvrig, og sikre erfaringsutveksling mellom
bydelene. 
• Miljøforum, med deltagelse av miljøkontak-
ter fra de mest relevante etater og virksom-
heter på miljøområdet. Formålet er å samordne
etatenes oppfølging av Byøkologisk program og sam-
ordning med Lokal Agenda 21 arbeidet for øvrig.

Byrådet har også trukket nevnte fora aktivt med i arbei-
det med rullering av Miljømeldingen med Byøkologisk
program, sammen med Stiftelsen Idebanken og forsk-
ningsstiftelsen ProSus ved Universitetet i Oslo. Som det
vil fremgå av kapittel 2; Miljø- og bærekraftstatus, samt
notatet: «Oversikt over gjennomførte miljøprosjekter i
periode 1998–2001», har det de fire siste årene vært
drevet et aktivt miljøarbeid i Oslo i samsvar med utfor-
dringene, visjonen, målene og innsatsområdene i By-
styremelding nr 9/1998. Byrådet har utarbeidet en rek-
ke planer og gjennomført en rekke konkrete tiltak som
vil og har bidratt til et bedre miljø og en mer bærekraftig
utvikling av byen. Den største effekten vil kanskje på
sikt vise seg å være byrådets mobilisering av bydelene
i Lokal Agenda 21 arbeidet. Selv om interessen og inn-
satsen varierer betydelig fra bydel til bydel, er det nep-
pe tvil om at det har skjedd en mobilisering som allere-
de har gitt resultater, og som vil kunne gi meget viktige
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positive bidrag til videreutviklingen av Oslo som bære-
kraftig by. Den forestående bydelsreform søker å ta
hensyn til dette, og gir bydelene bedre forutsetninger
for å kunne løse flere lokale miljøoppgaver og utløse
det potensialet som ligger i bydelenes engasjement og
økende kompetanse.

Oslo har ved bydel Gamle Oslo deltatt i
Miljøbyprogrammet i regi av Miljøverndepar-
tementet, og sluttet seg til Miljøbyerklæ-
ringen med mål og virkemidler om veien
frem mot et bærekraftig lokalsamfunn. Byde-
lene Grefsen-Kjelsås og Sagene-Torshov deltar i Idé-
bankens utviklingsprogram «Foregangskommuner i
Lokal Agenda 21» sammen med 18 kommuner. Pro-
grammet viser at det er mulig for norske kommuner å
ta utfordringene fra Rio-konferansen om å redusere
ressursforbruket, vise globalt ansvar og ta lokaldemo-
kratiet på alvor. Miljøheimevernet har mottatt tilskudd
fra Oslo kommune til etablering av Grønt Inspirasjons-

senter i Kirkeristen. Senteret informerer om hverdags-
livets miljøvern, rekrutterer Grønne familier, og bistår
på oppdrag fra Oslo kommune barnehager og skoler i
miljøsertifisering. Mange frivillige og andre organisa-
sjoner bidrar også til et bedre bymiljø, som for eksem-
pel Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Blekkulf,
Oslo Elveforum og alle «venneforeningene» som Øst-
ensjøvannets venner, Akerselvas venner, Maridalens
venner, Østmarkas venner med flere.

Oslo deltar i flere internasjonale miljønettverk med an-
dre byer, bl.a. International Council of Local Environ-
mental Initiatives (ICLEI), European Sustainable Cities
and Towns Campaign (ESCTC), Intercities og med de
Nordiske hovedsteder/storbyer. Oslo var i denne sam-
menheng vertsby for ICLEI`s konferanse «Convention
for European Cities 21» 9–12 Februar 2001. Gjennom
arbeidet i ESCTC og Eurocities er Oslo kom-
mune med på å utvikle og utprøve et sett
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med felles europeiske bærekraftindikatorer
(EBI) til bruk i byenes og EU´s arbeid for bæ-
rekraftig utvikling. Ved hjelp av disse indikatorene
kan Oslo fremover måle effekten av våre tiltak og følge
utviklingen i Oslo over tid, og i forhold til andre euro-
peiske byer. Byrådet har innarbeidet indikatorene i Byø-
kologisk program. Indikatorene omfatter for eksempel
elementer som «Lokalt bidrag til globale klimaendring-
er» målt i klimagassutslipp, «uteluftskvalitet» målt i sve-
vestøv, nitrogendioksid, ozon, m.v. «Tilgjengelighet til
lokale grønne arealer og tjenester» m.v. Oslo kommune
deltar også i et samarbeide med andre nordiske stor-
byer om utvikling og utprøving av flere andre miljø- og
bærekraftindikatorer.

Byrådet vil i fremtidige miljø-og bærekraftstatuser rap-
portere i forhold til de europeiske indikatorene sammen

med annen relevant norsk og internasjonal miljøstatis-
tikk ved hjelp av det digitale presentasjonsprogrammet
Cities Environmental Report on Internet (CEROI), i sam-
arbeid med det internasjonale kompetansesenteret på
miljødata GRID-Arendal. I programmet blir det i tillegg
til miljøtilstand (state) også rapportert på drivkrefter
(driving forces), press på miljøet (pressure), virkning
(impact) og tiltak (response). Dette vil gjøre det lettere
for innbyggerne og andre brukere å holde seg orientert
om både Oslos tilstand og utfordringer, samt hvilken
politikk kommunen følger for å bedre miljøet i byen.

Oslo har etablert vennskaps-og/eller samarbeidskon-
takt med flere byer. Det er etablert miljøsamarbeid med
to av disse: Vilnius i Litauen og Shanghai i Kina, og et
lokaldemokratisamarbeid med Neelspruit i Sør-Afrika.
Noen skoler og menigheter har vennskapskontakt med
skoler/menigheter i utviklingsland.

Byrådet har gjennom Osloforskningsprogrammet gjen-
nomført et samarbeid med Universitetet i Oslo ved
kompetansesenteret ProSus om utarbeidelse av en
analyse av det økologiske fotavtrykket for Oslo. Analy-
sen viser en viktig side av Oslos bærekraft, nemlig at
Oslos befolkning bruker en langt større del av jordens
ressurser enn det er mulig å opprettholde dersom hele
jordens befolkning skulle ha samme forbruk per person
som oss. Størstedelen av ressursbruken går til forbruk av
mat, som står for ca 50 % av ressursbruken, mens ut-
slipp fra persontransport og forbruk knyttet til bolig ut-
gjør til sammen 45 %. På den annen side er Oslobor-
gernes økologiske fotavtrykk mindre enn gjennomsnit-
tet for Norge som en følge av bl.a. lavere arealforbruk
og høyere kollektivandel. Byrådet mener at Oslo i
denne sammenheng bør slutte seg til prinsip-
pene i «Earth Charter» med sine erklæringer
og oppfordringer om felles bidrag til en bære-
kraftig utvikling på vår klode.

Byrådet vil legge Miljømeldingen med Byøkologisk
program til grunn ved utarbeidelse, ajourføring og gjen-
nomføring av alle aktuelle kommunale planer, program-
mer, budsjetter og årsrapporter. Arbeidet med bære-
kraftig utvikling må skje innenfor de til enhver tid gjel-
dende budsjett- og økonomirammer.

Byøkologisk program 
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Miljø- og bærekraftstatus 2002
Oslomiljøet blir stadig bedre

Byøkologisk program 
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Satelittbilde over Osloregionen

En by er i betydelig grad en kulturelt
skapt biotop. Vi kan for enkelthets skyld
dele denne biotopen inn i tre elementer:

• Lufta som sikrer livet i byen, og klimaet som påvirker
lufta og været i byen 

• Grøntområder, jord og vassdrag som livsgrunnlag for
biologisk produksjon; vegetasjon og dyreliv

• Det menneskebygde miljøet med bygninger, gater,
plasser, transportårer, energisystemer og annen
menneskeskapt infrastruktur.

Det er sterke sammenhenger mellom disse elementene.
Planter, dyr og mennesker puster inn luft, samtidig som
vi også forurenser lufta. Menneskene er avhengig av
naturen samtidig som vi selv påvirker den. Bygninger,

gater og annen infrastruktur er en forutsetning for at
mennesker skal kunne bo, arbeide og leve i byen, sam-
tidig som også mange planter og dyr tar i bruk bygninger,
gater og plasser i byen utenfor sitt «naturlige» miljø. Ele-
mentene er i Oslo integrert og i nært samspill med hver-
andre. Etter å ha gått igjennom status på hvert av de
over nevnte temaer ser vi nærmere på produksjon og
forbruk i storbyen Oslo. For hvert av temaene ser vi først
på miljø- og bærekraftsituasjonen og utviklingen gene-
relt, og deretter på viktige utfordringer som gjenstår, og
som byrådet ønsker at det nye Byøkologiske program-
met bør ha i fokus å søke og løse. En oversikt over vikti-
ge tiltak som ble vedtatt i forrige Byøkologiske program,
og igangsatt eller utført i siste fire års-periode, foreligger
i eget notat.
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2.1. Byutvikling, levekår og byrom 
Oslo er en av Nord-Europas eldste hovedsteder, og run-
det 1000 år med urban bosetting i år 2000. Kulturminne-
ne i Oslo er av de mest sammensatte og rike i Norge, og
representerer alle faser av førhistorisk og historisk tid.
Middelalderruinene i Gamle Oslo er kalt Nordens Pompeii
på grunn av fremgravingen av den store mengde histori-
efortellende bygningsrester og andre kulturminner fra by-
ens opprinnelse. Oslo har 180 fredete bygninger og 2800
kulturminner regulert til spesialområde bevaring. Oslo har
i tillegg ca 6000 andre verneverdige kulturminner. Mange
av disse mangler juridisk vern. Kulturminner er en res-
surs, og bevaring kan bidra til en miljøvennlig ressursfor-
valtning med redusert avfall og energiforbruk.

Oslo er med sine 500 000 innbyggere en av
Europas mindre hovedsteder med de fleste av
storbyens kvaliteter og utfordringer. Osloregio-
nen med Oslo, Akershus og deler av Buskerud omfatter
imidlertid en metropol på over 1 mill. innbyggere, mens
Oslofjordregionen (Viken) omfatter til sammen nærmere
1,6 mill. innbyggere. Både Oslo og regionen for øvrig har
hatt en relativt sterk befolkningsvekst de senere år. Oslo
har hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser, og har ca
100 000 flere arbeidsplasser enn bosatte arbeidstagere i
Oslo. Hele 132 000 arbeidstakere pendler inn til arbeid i
Oslo hver dag, mens 28 000 pendler ut til arbeid utenfor
Oslo. Av disse krysset 54 % bygrensen i bil, og 46 %
med kollektivtransport i rushtiden mellom 07.00 og 08.00

og mellom 15.30 og 16.00 (Oslo Sporveier årsrapport
2001). Størstedelen av byutviklingsveksten i Osloregio-
nen skjer utenfor Oslo, og størstedelen av boligbygging-
en i regionen skjer utenfor gangavstand til banenettet,
og til dels med lav bussbetjening. 

Oslo kommunes areal er på 454 km2, og består grovt
sett av 25 % bymessig opparbeidet areal, resten er
skog, vann og andre arealer som ikke er regulert til be-
byggelse. Andelen større ubebygde arealer og arealer til
industri og næring har minket noe på 90-tallet, mens are-
aler til boliger og trafikkformål har økt noe. Oslo har en
befolkningstetthet på 35 personer per hektar. Tilgangen
på ubebygde arealer og grøntområder er ulikt fordelt i
byen, og de fleste bydelene har mistet noe grøntareal de
senere år. I 2002 består ca 20 % av byggesonen av tre-
bevokste arealer. 95 % av Oslos befolkning har et grønt-
område i 300 meters avstand fra sitt bosted.

Oslos bo- og andre bygningsmiljøer er etter byrådets
syn av gjennomgående høy fysisk kvalitet. Oslos byg-
ningsmasse står for ca 40 % av vannforbruket, 40 % av
energiforbruket, og ca 30 % av klimagassutslippene i
Oslo. Byrådet mener at det er et betydelig uut-
nyttet potensiale i å redusere forbruk og ut-
slipp ved mer aktiv bruk av byøkologiske
prinsipper i plan og byggeprosessen. Oslos bo-
ligbygging foregår i hovedsak ved fortetting i byggeso-
nen. Det er blitt en bedre utnyttelse av eksisterende bo-
ligmasse. Boligarealet i nye boliger er imidlertid øken-
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de, samtidig som husstandsstørrelsen stadig reduse-
res. En vesentlig del av boligbyggingen er mer et resul-
tat av standardøkning enn befolkningsøkning.

Oslo har en relativt kompakt indre by med konsentrert
sentrum og gangavstand mellom de ulike deler, samt til
fjorden. Mange bygningsmiljøer og byrom i Oslos sen-
trale deler er fornyet de senere år, især i Oslo indre øst,
samtidig som mange av Oslos bygninger og byrom
skjemmes av tagging på bygninger, lehus og andre ga-
temøbler. Oslo bystyre har i denne sammenheng ved-
tatt en egen ordning med reklamefinansierte leskur og
toaletter. Byrådet har også satt i gang en antitaggeak-
sjon med nulltoleranse for å redusere taggingen i byen.
Det er en tiltagende forsøpling med papir og plast etc.
på friområder, gater og plasser. Skjemmende reklame
bidrar til lavere estetisk kvalitet i det offentlige miljø.
For å ruste opp bybildet og byrommene i sen-
trum samarbeider byrådet med næringslivet
og staten i en Hovedstadsaksjon frem mot ju-
bileet i 2005.

Oslo er i dag delt inn i bydeler med egen forvaltning
med ansvar for primærhelsetjenesten, sosial-, eldreom-
sorg og barnehager m.v. Bydelene er både viktige
overvåkere av lokale helse- og miljøforhold i samarbeid
med Helsevernetaten, og viktige aktører i forebyggen-
de og praktisk miljøarbeid. Bydelene er viktige arenaer
for lokal medvirkning i Lokal Agenda 21 arbeidet. By-
styret har foretatt en revisjon av bydelsordningen med
færre bydeler og flere oppgaver, heriblandt vedlikehold
av grøntområder og nærmiljøanlegg.

Byrådet vil i denne sammenheng fremheve at Oslos
innbyggeres levekår er relativt gode sammenlignet
med innbyggerne i de fleste andre storbyer. Brukerun-
dersøkelser viser at de aller fleste både innbyggere
og tilreisende trives godt i Oslo, jfr. Europeisk Bære-
kraft Indikator (EBI) nr. 1. Kriteriene her er bl.a. bolig-
standard inkludert tilgjengelighet og kostnadsnivå;
arbeidsmuligheter; kvalitet og tilgjengelighet på na-
tur/grøntområder, bygningsmiljø og byromskvalitet

(utseende og renhet), nivå på helse og sosialtjenester,
nivå på kultur og fritidstilbud, skolestandard, kollektiv-
transporttilbud, mulighet for deltagelse i lokale saker
og nivå for opplevd sikkerhet. Oslos innbyggere
er mest fornøyd med naturmiljøet/rekrea-
sjonsmulighetene og arbeidsmulighetene,
og minst fornøyd med kollektivtrafikken og
mulighetene for medvirkning i plan- og be-
slutningsprosessene. Befolkningen føler seg
svært trygge i sitt nærmiljø, men utrygge i sentrum om
kvelden og på natten.

Oslos innbyggere har relativt kort avstand fra sine hjem
til de viktigste lokale tjenestetilbud som for eksempel;
primærhelsetjenester, kollektivtransport, grunnskole,
matbutikker og returpunkter der man kan få levert glass,
metaller og i noen tilfeller tekstiler til gjenbruk.(jfr. EBI 4).
Oslo har størst andel syklende og gående elever i lan-
det. Ca 75 % av elevene går eller sykler til skolen. Til-
svarende tall for Akershus er 48 % (EBI 6). Interessen
for, og antall uteskoler og utebarnehager, er økende.

Sosial og økonomisk utvikling er viktige sider av en bys
bærekraft. Byrådet vil i denne sammenheng peke på at
Oslo, i motsetning til mange store og tett befolkete byer
ikke er tynget av store sosiale, økonomiske eller infra-
strukturelle problemer. Byen nyter godt av relativt sett høy
gjennomsnittsinntekt, relativt lav kriminalitet, relativt få fat-
tige og høy gjennomsnittlig levealder, især for kvinner. Det
er imidlertid betydelige forskjeller i levekårene mellom de
«vestre» og «østre» deler av byen. Befolkningen i de
vestlige bydeler scorer vesentlig høyere på levekårssta-
tistikken enn befolkningen i bydelene i indre øst og deler
av Groruddalen (Jfr. Levekårsindeks for bydelene i Oslo
kommune). Byrådets videreføring av handlingsprogram
for indre øst og igangsetting av arbeidet med samlet plan
for Groruddalen må sees i denne sammenheng. 

Beredskapsetaten, Brann- og redningsetaten og Havne-
vesenet arbeider for at Oslo til enhver tid har tilstrekkelig
beredskap til å takle eventuelle miljøkatastrofer og akutte
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miljøtruende situasjoner i byen og fjorden. Oslo kommu-
ne deltar også i et regionalt beredskapssamarbeid. 

Utfordringer fremover 
Det er en stor utfordring å få til en byutvikling, byforny-
else og byforvaltning i samsvar med byøkologiske prin-
sipper. Positive eksempler er boligprosjektene Kloste-
renga (USBL), Schweigaardsgate (OBOS) og Pilestre-
det Park, (Statsbygg og Oslo kommune). Byrådet øn-
sker å sikre at mer av utbyggingen i Oslo skjer med tan-
ke på å sikre et godt miljø i byen.

Vedlikeholdet av turveier, møteplasser, parker og fri-
områder ute i bydelene oppleves som mangelfull, og
bydelene ønsker muligheter og ressurser til å overta
større ansvar og oppgaver for det lokale miljøarbeidet
ute i bydelene og nærmiljøene. Bydelsreformen søker å
etterkomme disse ønsker. Bydelene ønsker også et bed-

re samarbeid med Plan- og bygningsetatene i plan og
utbyggingssaker for å sikre bedre helhetssyn og miljø-
kvalitet i prosjektene. Oslos nye bydeler får en vik-
tig rolle som lokale arenaer for lokal sam-
handling for bedre miljø og bærekraftig utvik-
ling.

Kulturminner og kulturmiljøer er ikke fornybare res-
surser. Byrådet ønsker å stimulere også fremtidige ge-
nerasjoner til å ta vare på verneverdige kulturminer og
kulturmiljøer i byen med respekt for dem som har levd
før oss, og omtanke for dagens og morgendagens
mennesker. 

Mange byrom og møteplasser mangler de nødven-
dige fysiske kvaliteter for å kunne fungere som triveli-
ge og miljøskapende offentlige arenaer for opphold og
samvær. Byrådet ønsker å fortsette samarbeidet med
staten og næringslivet i Hovedstadsaksjonen for å rus-
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Figur 2: Fordelingen av bebygd og ubebygd areal i OsloGårdsrom fra Sverdrupsgate 22
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te opp bybildet. Tagging og hærverk på holdeplasser,
gater og bygninger påfører samfunnet store kostna-
der. Nulltoleransen til byrådet overfor tagging i Oslo
har fungert bra. Taggingen i Oslo har gått ned, men
det er langt igjen til vi har en by fri for tagging. Arbei-
det for en penere by bør fortsette. Byrådet vil i denne
sammenheng videreføre «Stopp Tagging-aksjonen».

Statlige bevilgninger til byfornyelses- og samferd-
selstiltak er ikke i samsvar med behovet, og byrådet vil
samarbeide for at disse økes vesentlig. 82 km av riks-
vegnettet i Oslo er registrert som meget problemfylt
med hensyn til naturmiljø, kulturmiljø og estetikk. 300
boliger langs riksveinettet må fasadeisoleres for å til-
fredstille forurensingslovens krav. 

Det er registrert 195 forurensede arealer i Oslo.
Disse fordeler seg på noen få større tidligere kommu-
nale avfallsfyllinger, en rekke forurensede bedriftsfyl-
linger, og oppfylte daler og dumper i terrenget med
blandet avfall. Opprensing av forurensede områder

vil bidra til at arealene ikke forurenser grunnvann og
vassdrag, og slik at de kan benyttes til ulike behov og
funksjoner.

Oslo er forøvrig preget av den internasjo-
nale storbyens vekst- og omstillingsproble-
mer; migrasjon, regional byspredning og en
stadig eldre befolkning. Disse forhold har også
betydning for en bærekraftig utvikling av Oslo som by-
samfunn. Flere bydeler sliter med ressurskrevende hel-
se-, sosial- og bomiljøproblemer. I et bærekraftperspek-
tiv er det et problem dersom den registrerte økning i kri-
minell og usosial adferd som for eksempel voldtekt,
vold og trusler om vold fortsetter. Bystyret har bl.a. be-
handlet en bystyremelding om «Kriminalitetesforebyg-
gende arbeid blant barn og unge» (nr.2/1999) som tar
opp denne utfordringen. Narkotikamisbruk er også
økende, og det deles ut ca 1,9 mill. engangssprøyter til
narkomane i året, hvorav ca. halvparten havner utenfor
retursystemet. Byrådet vurderer ulike tiltak i samarbeid
med staten for å bedre situasjonen. Omfanget av «livs-
stil»-sykdommer som skyldes røyking, rusmiddelmis-
bruk og mangel på mosjon representerer betydelig
større helseproblemer enn skader/sykdommer skapt av
dårlig ytre miljø. Problemene er økende. Markas poten-
siale som kilde til mosjon, rekreasjon og naturopplevel-
se er underutnyttet. Bystyret har tatt opp disse utfor-
dringene i bystyremeldingene «By i Bevegelse; om fy-
sisk aktivitet og friluftsliv» (nr.4/12001) og «Oppvekst i
Oslo» (nr 2/2002).
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Byrådet vil peke på at Oslo er en av hovedstedene i
Europa med lavest klimagassutslipp og minst støy.
Uteluftskvaliteten er imidlertid mindre tilfredstillende i
perioder vinterstid.

De lave klimagassutslippene skyldes i hovedsak at
2/3 av Oslos energiforsyning er ren/elektrisk energi fra
vannkraft som er en kretsløpsbasert energikilde. Andre
årsaker er et miljøvennlig banebasert kollektivtransport-
system og et relativt godt utbygget fjernvarmesystem.
Elektrisitet erstatter bruk av olje og gir tilsvarende lavt
CO2 utslipp. 

Oslos andel av de nasjonale klimagassut-
slippene er betydelig lavere enn folketallet
skulle tilsi. Dette har sammenheng med lite
industri, lite jordbruk og høy befolkningstett-
het med mindre boligareal og færre biler per
innbygger. En annen viktig faktor er energigjenvin-
ning av forbruksavfall som bidrar vesentlig til lave
uslipp av klimagassen metan. Energien som gjenvin-
nes går i all hovedsak til fjernvarmenettet, mens en min-
dre del går til elektrisitetsproduksjon. Energiproduksjo-
nen fra kommunens to avfallsforbrenningsanlegg tilsva-
rer ca. 560 GWh, eller nesten tilsvarende et Alta-kraft-
anlegg. Gassen fra avfallsdeponiene Rommen og
Grønmo samles opp og går til energiproduksjon. 

Oslo er samtidig en av hovedstedene i Europa med
høyest energiforbruk per innbygger. Det er imidlertid
naturlig at Oslo, som en av de nordligst beliggende ho-

vedsteder i Europa, har et høyere energiforbruk enn
gjennomsnittet. Likevel er det fortsatt et stort potensiale
for energieffektivisering i Oslo. Oslo kommune forvalter
et enøk-fond på ca 600 mill. kroner hvor avkastningen
går til ulike energieffektiviseringstiltak i byen. Enøk-fon-
det har de ti siste årene bidratt til å finansiere energief-
fektiviseringstiltak tilsvarende 700 GWh, eller mer enn
effekten av et Alta-kraftverk. Det stasjonære energifor-
bruket basert på fyringsolje er redusert med 33 % i pe-
rioden 1997–2000. 

Uteluftkvaliteten i Oslo er blitt vesentlig bedre de se-
nere år som en følge av reduserte utslipp av både
svoveldioksyd (SO2), bly (Pb), svevestøv (PM10), og
tildels nitrogendioksyd (NO2). Konsentrasjonene hol-
der seg i hovedsak innenfor de europeiske grensever-
dienes mål for PM10 og NO2 i 2005 og 2010. Utslippe-
ne av svevestøv var vesentlig lavere ettervinteren
2001 enn i de foregående år. Dette har sammenheng
med at byrådet innførte piggdekkgebyr i vinterse-
songene 1999/2000 og 2000/2001. Andelen biler som
kjørte piggfritt økte med 30 % til målet ca 80 % i 2001
som følge av ordningen. Etter at piggdekkgebyrord-
ningen ble opphevet har imidlertid andelen som kjører
piggfritt falt med ca 10 %. Byrådet følger utviklingen
nøye fremover. 

Innelufta i Oslo er generelt dårligere enn utelufta.
Den viktigste årsaken til astma hos små barn er passiv
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2.2 Luft, energi og transport

Figur 3: Klimagassutslipp i tonn per innbygger i et ut-
valg europeiske byer
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røyking og fuktig inneklima, mens røyking er den helt
dominerende årsaken til lungekreft (Oslohelsa 2000).

Biobrensel dekker ca 4 % av energiforbruket. Utslipp
fra vedfyring er en betydelig kilde til høye svevestøv-
konsentrasjoner i sentrale deler av byen på kalde da-
ger. På den annen side tar skogen rundt Oslo opp ca
40 % av Oslos CO2 -utslipp. 

Fossilt brensel ( olje og bensin ) dekker bare ca 30 %
av Oslos energiforbruk, men er sammen med sveve-
støv fra bildekk (piggdekk) og asfalt likevel en hovedkil-
de til Oslos luftforurensing og klimagassutslipp. Ca.
360 000 biler krysser Oslos grenser hver dag. Biltrafik-
ken i indre by har imidlertid ikke økt de senere år. Ana-
lysen av det økologiske fotavtrykket for Oslo viser at bil-
og flyreiser utgjør en stor del av innbyggernes ressurs-
bruk/fotavtrykk.

Vel 30 % av befolkningen er utsatt for et utendørs
støynivå over 55 dbA. Befolkningen i indre by og langs
hovedstrekningene for bane og særlig vei er mest ut-
satt. Antall støyutsatte er redusert noe de senere år.

Byrådet vil peke på at Oslo i forhold til andre byer på
samme størrelse har et omfattende og godt utbygget
kollektivtransportsystem med hovedvekt på banetil-
bud og gode overgangsmuligheter mellom regionale
tog/forstadsbaner og byens eget trikk-, T-bane- og
buss-system. Oslo har et av Europas minst for-
urensende kollektivtransportsystemer hvor
de hydroelektrisk drevne skinnegående
transportmidlene trikk, T-bane og tog utgjør
nærmere 2/3 av kollektivtransporten i byen.
Kollektivtrafikken med Oslo Sporveier har hatt en
vekst på ca. 7 % i perioden 1998–2001, og 17–20 % i
perioden 1992–2001, og økt sin markedsandel. Oslo
var først ute i Skandinavia med elektrisk trikk, for-
stadsbane og undergrunnsbane, og er en av verdens
minste byer med fullt metro-tilbud. Oslo Sporveier har
i alt ca 116 millioner trafikanter i Oslo i året, som er
over det dobbelte antall trafikanter som reiser med
NSB i Oslo. Ca 70 % av rushtrafikken til Oslo sentrum
avvikles kollektivt.

Kollektivtransporttilbudet er preget av stor flatedek-
ning, men relativt lav frekvens. Reisemiddelfordelingen
innen Oslos egne grenser er 46 % bil, 19,5 % kollektiv-
transport (hovedsakelig bane), 30 % gange og 4 %
sykkel og 0,5 % annet (Kilde TØI: 2001; jfr de felles Eu-
ropeiske Bærekraft Indikatorene EBI 3; Reisemiddelfor-
deling). Kollektivandelen er mer enn fordoblet i rushti-
den. Byrådet vil legge frem en melding om kollektiv-
transporten i 2003.

Oslo har etter byrådets mening et godt ut-
bygd veisystem tilpasset byens funksjon som
regionalt knutepunkt. Oslo og Akershus har i
den forbindelse etablert et bompengeringsy-
stem på veinettet rundt Oslo hvor inntektene
fra biltrafikken delfinansierer en samling og
føring av trafikken over på et mer miljøtilpas-
set overordnet hovedveisystem gjennom
byen, for en stor del i tunnel. Utbyggingen
bedrer både trafikksikkerheten, luftkvaliteten og frem-
kommeligheten i sentrum og en del andre belastete by-
og boligområder. 20 % av bompengeinntektene går til
investeringer i kollektivtransporttilbudet.

Oslos sykkelveisystem er under utbygging. Hittil er
97 km av hovedsykkelveinettet bygget ut. Innføringen
av ny fartsgrense på 30 km/t i sentrum vil bedre forhol-
dene for syklister og fotgjengere.

Oslo kommune har samarbeidet med bl.a. Bilkollekti-
vet og Syklistenes Landsforening om prosjektet «Miljø-
vennlig bytransport» med formål å redusere bilbruken
ved bedre koordinering av forholdene for gange, syk-
ling, kollektivreiser og bildeling. Prosjektet videreføres i
et eget mobilitetsprosjekt i samarbeid med bl.a. næ-
ringslivet, NAF og kollektivselskapene. Som et ledd i ar-
beidet med å øke folks bevissthet om miljøeffektiv mo-
bilitet arrangerer Oslo Europas Bilfrie dag i Oslo sen-
trum den 22. september hvert år.

Hovedutfordringer fremover
I forhold til de nye EU-kravene til luftkvalitet er relativt
høye konsentrasjoner av svevestøv deler av vinteren i
indre by og langs de mest trafikerte hovedveiene det
største luftforurensingsproblemet i Oslo. Luftkvali-
tetsmålinger vinterstid på det mest belaste-
te målestedet i Oslo på Alnabru ved Strøms-
veien/Europavei 6 viser noen dager maksi-
mumsnivåer av eksosgasser og svevestøv
på linje med de største hovedstedene i Eu-
ropa.

Klimagassutslippene i Oslo har økt med ca. 6 % mel-
lom 1991 og 2000. Dette skyldes i hovedsak vekst i vei-
trafikken. Også utslipp av klimagass fra stasjonære kil-
der øker, og det vil etter byrådets syn kreve en betyde-
lig innsats for å redusere klimagassutslippene i sam-
svar med Norges forpliktelser i h.h.t. Kyotoprotokollen.
Byrådet har i denne sammenheng vedtatt en Klima- og
energistrategi for Osloregionen i samarbeid med
Akershus og Buskerud, og med støtte fra Miljøvernde-
partementet. Arbeidet videreføres nå i en Klima- og
energihandlingspakke for regionen.

Fjernvarmenettet dekker bare 15 % av det stasjonæ-
re energibehovet i Oslo. Byrådet mener at potensialet
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er det dobbelte. Passive energikilder som spillvarme,
jord- og sjøvarme og solvarme er lite utnyttet i Oslo. Det
stasjonære energiforbruket i Oslo basert på elektrisitet
har økt med ca 5,5 % i perioden. Byrådet mener at det
bør bl.a. satses mer på vannbårne varmesystemer og
passive/alternative varmekilder i nye bygg.

Biltrafikken i regionen har økt på hovedinnfartsårene til
Oslo. Dette skyldes for en stor del veksten i befolkning
og velstand i regionen. De planlagte veikapasitetsutvi-
delser på Oslos innfartsveier vil tilsammen gi kapasitet
til betydelig økt biltrafikk med fare for økte utslipp av kli-
magasser og luftforurensing. Sterk næringsutbygging
vil i deler av byen gi økt biltrafikk dersom det ikke settes
inn tiltak for å motvirke dette. Avgiften på miljøvennlig
drivstoff er etter byrådets syn for høy til å gjøre denne
tilgjengelig og konkurransedyktig. Ca 46 000 innbyg-
gere, eller 9 % av befolkningen i Oslo er sterkt plaget
av støy fra veitrafikk. Ca. 1500 av disse er utsatt for
støynivåer over tiltaksgrensen. I tillegg kommer støy fra
andre kilder som bane, tog, viftestøy og nattlig virksom-
het. Det er et nasjonalt mål å redusere støyplagene
med 25 % innen 2010.

Det har vært en vekst i kollektivtranspor-
tens andel av passasjertransporten i Oslo de
senere år. Kollektivandelen av trafikken i Osloregio-
nen sett under ett har imidlertid gått ned de senere år.
Dette skyldes en klar tilbakegang i Akershus og Buske-

rud. Deler av Sporveiens infrastruktur og vognmateriell
er nedslitt, og det er viktig å fortsette byrådets arbeid
med og ruste opp dette. Fremkommeligheten for kollek-
tivtrafikken på veier og gater er ikke tilfredstillende.
Fremkommelighet for syklister er heller ikke god i deler
av byen. Trikk og buss sliter imidlertid med dårlig frem-
kommelighet på viktige deler av gate- og veinettet. Re-
gistrert reisehastighet er mange steder nede i 5–10
km/t. Byrådet vil legge frem en egen kollektivtrafikkmel-
ding i løpet av 2003.

Samferdselsplanen for Oslo fra 1994 er ikke ajourført.
Byrådet vil vurdere utvikling av en ny samferdsels-
strategi med økt vekt på mobilitet, miljøeffektivisering
og samordning av de ulike transportformer for de neste
10–12 år i forbindelse med revisjon av neste nasjonale
transportplan. Gang- og sykkeltrafikkens rolle og vilkår
vil bli vurdert nærmere i denne sammenheng. 
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Fra t-banen Figur 5: Andel bosatte innen 300 meter fra stoppested
på kollektivlinje med min. 30 min. avgangsfrekvens
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Byrådet vil fremheve Oslos flotte beliggenhet der hvor
fjorden går helt inn til byens hjerte/sentrum, marka med
sine store skoger og mange vann som omslutter byen,
og de åtte elvedragene som binder fjorden og marka
sammen. Jord- og skogbruksområder og vann/sjø utgjør
hele 3⁄4 av kommunens totale areal. Vegetasjon og vann
utgjør svært viktige og positive deler av bybildet. Oslo-
borgerne har enestående muligheter til ulike
former for friluftsliv innenfor bygrensen som-
mer som vinter; fotturer, skiaktiviteter, skøy-
ting, båtliv og bading, fiske, sanking av sopp
og bær. Det er registrert ca. 12 000 småbåter. Oslo er
en av hovedstedene i Europa med best tilgjengelighet til
grøntområder og vann for byens befolkning. Hele 95 %
av Oslos befolkning har tilgang på et grønt areal innen
300 meter fra egen bolig. Brukerundersøkelsen viser at
mulighetene for natur- og friluftsliv er det ved Oslo som
folk flest er fornøyd med. Kun 9 % er misfornøyd med ba-
dekvaliteten i fjord og vann.

Oslo har et variert biologisk mangfold som omfatter om-
trent 2/3 av alle arter som er funnet i Norge. Det er re-
gistrert 38 landpattedyr, ca. 130 hekkende fuglearter, 5
amfibiearter og 4 krypdyrarter innen kommunens gren-
ser. Bestanden av elg og rådyr har hatt en merkbar øk-
ning de seneste årene, og idag er elgbestanden i Oslo
anslått til ca. 400–600 dyr. Gaupa har etablert seg i
skogområdene i eller i nærheten av Oslo. Bestanden
anslås til mellom 6 og 8 familiegrupper (30–40 dyr).
Oslomarka ligger i Miljøverndepartementets kjerneom-
råde for ulv i Norge, men ulven har ennå ikke etablert
noen fast bestand i området. 

I indre by er duer og ender vanlige i bybildet, mens
rottene trives best i avløpsnettet. Bestandene av duer
og rotter er større enn ønskelig og søkes holdt i sjakk
ved ulike midler og tiltak.

Byrådet vil at Oslo kommune skal å ta vare på byens fri-
luftsområder, naturressurser og biologiske mangfold.
Det er vedtatt en egen «Markagrense» for å sikre vern
mot utbygging i marka. Forvaltningen av kommunens
skoger følger en flerbruksplan bygget på økologiske
prinsipper, og vektlegger langsiktig og målrettet opp-
bygging av en variert rekreasjonsskog med hensyn til
naturvern og friluftsliv. Almesyken har på få år redusert
almetrebestanden vesentlig. Av de naturtypelokalitete-
ne som er registrert i Oslo er 95 klassifisert som svært
viktige, 131 som viktige og 103 som lokalt viktige. Mari-
dalen og Sørkedalen representerer verdifulle kultur-

landskap, Maridalen er vernet som landskapsvernom-
råde. Flere bydeler har gårdsanlegg med husdyr som
brukes i undervisningen. Flere av disse drives etter
økologiske prinsipper. 

Friluftsetaten, Renovasjonsetaten og Gravferdsetaten
har tilsammen 4 større kompostanlegg som produserer
matjord til bruk i egen virksomhet. Friluftsetaten selger i
tillegg jordforbedringsprodukter til byens innbyggere.

Oslo har et bærekraftig vannforsyningssy-
stem basert på overflatekilder i marka. Drikke-
vannskildene har tilstrekkelige vannressurser, men med
små marginer i tørkeår, inntil utbyggingen vedtatt i Ho-
vedplan for vann er gjennomført. Drikkevannet har i ho-
vedsak høy kvalitet. Drikkevannet fra vannkilden Elvåga
med Skullerud renseanlegg tilfredstiller EU-kravene i
norsk forskrift om vannforsyning og drikkevann m.h.t.
surhetsgrad og høyt humusinnhold, mens andre deler
av drikkevannsforsyningen er for sur og farget i forhold
til EU`s kvalitetskriterier. 

Alt avløpsvann ledes i rør til de to renseanleggene
Bekkelaget og VEAS, hvor avløpsvannet renses både
mekanisk, kjemisk og biologisk til meget høy standard.
Slammet fra renseanleggene skal tilfredstille brukernes
kvalitetskrav til jordbruksanvendelse. Badeplassene i
fjorden og marka overvåkes og har jevnt over god ba-
devannskvalitet. Vannkvaliteten i Oslos vassdrag er blitt
bedre som en følge av opprydding og reduksjon av for-

Havstrand/kyst
Kulturlandskap
Myr

Skog
Rasmark, ber og kantkratt
Ferskvann/våtmark

Klassifisert etter betyning
Veldig viktig: 95
Viktig: 131
Lokalt viktig: 103
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2.3 Blågrønne Oslo

Figur 6: Fordelingen  av de viktigste naturtypene i Oslo
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urensede utslipp. Fiskemulighetene er meget gode
både i fjorden og i de 350 vannene i Oslomarka. I
Akerselva fiskes både laks og sjøørret. Laksen er tilba-
ke i både Lysakerelva og Hoffselva, og i 2001 ble det
også registrert oppgang av sjøørret i Ljanselva. Betyde-
lige deler av byens elver er gravd ned. Et arbeid for
å gjenåpne byens åtte elver er i gang der det
er mulig. Byrådet vil skape sammenhengen-
de grøntdrag langs elvene fra marka til fjor-
den.

Fjorden er blitt renere de senere år med økende sikt-
dyp, men det er fortsatt lavt oksygeninnhold i bunnsjik-
tet i deler av fjorden. Vannkvaliteten i indre Oslofjord
har blitt bedre med reduserte utslipp av fosfor og nitro-
gen. Vannkvaliteten i havnebassenget er påvirket av
forurenset bunnslam som bl.a. inneholder polyklorerte
bifenyler (PBC). Det er derfor kostholdsrestriksjoner på
lever fra torsk fisket i indre Oslofjord.

15 000 nedgravde olje- og kjemikalietanker er regis-
trert i en egen database for å kunne lokalisere evt. lek-
kasjer til vassdrag og avløpsnett.

Hovedutfordringer fremover
Oslos innbyggere har et relativt høyt vannforbruk. Ca
1/3 av alt behandlet drikkevann lekker ut, hovedsakelig
p.g.a. gamle og dårlige ledninger. Drikkevannet fra Ma-
ridalsvannet er i Hovedplan for vannforsyningen forut-
satt renset i samsvar med EU-kravene. Fullføringen av
utbyggingen av Oset vannrenseanlegg vil bedre denne
situasjonen. Gamle vann- og avløpsledninger forutset-
tes tettet eller skiftet i henhold til Hovedplanene for
vann og avløp.

Deler av vannkretsløpet fungerer ikke til-
fredstillende. Det er mangelfull vannbalanse
og forurensete vassdrag i flere nedslagsfelt i
byggesonen. Mange bekker er lagt i rør og inngår i
byens avløpsnett. Overvann fanges opp og føres ut av
nedbørsfeltet og legger beslag på kapasiteten til av-
løpsledninger og renseanlegg. Virkningen er negativ
for plante- og dyrelivet i vannet, vannets selvrensings-

evne reduseres, og det blir vanskelig å lokalisere foru-
rensende utslipp. Oslo utnytter i liten grad regnvannet
som estetisk ressurs i nærmiljøet. Store deler av Alna er
fiskeløs og forurenset. Enkelte tidligere fyllinger i Gro-
ruddalen og langs vassdragene forurenser jord, vass-
drag og luft med sigevann og gass. Byrådet ønsker å
forbedre tilgjengeligheten til og rekreasjonsverdien av
vassdrag og unngå bygging i 20-metersbeltet langs
vassdrag.

Andelen grøntarealer i byggesonen og det biologiske
mangfoldet er redusert. Omregulering og nedbygging
av regulerte friområder, og andre viktige natur-og rekre-
asjonsområder i byggesone bør unngås for å kunne
bevare Oslos grønnstruktur og biologiske mangfold.
Det er manglende sammenheng i grøntstrukturen, og
arealer og barrierer bør vurderes nærmere. Mange re-
gulerte friområder er ikke innløst, og flere verneverdige
naturområder i byggesonen ikke sikret ved regulering.
Det er behov for økt renhold og vedlikehold
av mange av byens parker og friområder. Det
er et betydelig etterslep mht. gjennomføring av vedtatte
planer for opparbeidelse av turveier, grøntanlegg og
treplanting.

Byrådet vil videreføre arbeidet med sikring av det
biologiske mangfold gjennom sikring av verneverdige
områder, bruk av kartleggingen i saksbehandlingen,
økt informasjon til almenheten og tilleggsregistreringer i
områder med dårlig kartlegging. 

Kommunedelplanene for Marka og Fjorden med øye-
ne, samt Grøntplan for 1993 bør revideres for å tilpas-
ses nye vedtak og signaler som for eksempel Fjordby-
vedtaket, forvaltning av biologisk mangfold og sikring
av grøntkorridorer langs elvene.

Havnebassenget bør renses for PCB som er skadelig
for livet i fjorden. Prosessen med å trekke inn produsen-
tene av produktet i opprenskingsarbeidet bør fortsette.
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Figur 7:  Åpne og lukkede elver i Oslo Fra Alexander Kiellands plass
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Oslo produserer stadig mer avfall per innbygger. Dette
gjelder særlig produksjonsavfall og bygge- og riveavfall.
Det høye nivået har delvis sammenheng med gode kon-
junkturer og høyt forbruk. Husholdningsavfallet utgjør
bare ca 15 % av alt Osloavfall, ca 330 kg/innbygger. 

Av forbruksavfallet går ca 28 % til materialgjenvin-
ning og 72 % til energigjenvinning. Avfallsenergi-
verkene i Brobekkveien og på Klemetsrud le-
verer energi i form av fjernvarme og strøm til-
svarende energibehovet til 10 % av husstan-
dene i Oslo. Slagget fra forbrenningsanleggene leve-
res til Grønmo hvor det blir sortert ut 8 % metall før slag-
get utnyttes eller går til deponi. Deponidelen av Grøn-
mo avfallsanlegg er forutsatt avviklet i 2007. De årlige
deponimengdene har gått ned de siste 10 år. Største-
delen av bygg- og riveavfallet gjenvinnes eller kjøres ut,
sorteres og deponeres utenfor byen.

Gjenvinningen av papir og glass fra husholdningsavfal-
let er tredoblet siden 1993, mens gjenvinning av teksti-
ler og hageavfall også er økende. Gjenvinningsprosen-
ten i dag er 67 % for papir, 42 % for glass, 37 % for me-
tall og 20 % for tekstil. Spesialavfall innlevert til kommu-
nes mottaksstasjoner er fordoblet. Fra 1999 til 2000
økte besøkstallet på gjenbruksstasjonene med 30 % og
avfallsmengden med 15 %. 

Oslo har et innsamlings- og mottakssystem for spe-
sialavfall gjennom spesialavfallsmottak på Brobekk,

miljøstasjoner og bensinstasjoner og det er etablert et
prøveprosjekt med innsamling av spesialavfall for
husholdninger i 3 bydeler. Det er etablert et retursy-
stem for «kulde-møbler» og elektrisk/elektronisk avfall
med et gjenvinningsanlegg på Klemetsrud. 

Oslokomposten komposterer hage- og parkavfall fra
private og næringsdrivende i Oslo og Renovasjonseta-
ten tar imot hageavfall på Grønmo. Kompostering av
hage- og parkavfall fra private og næringsdrivende i
regi av Oslokomposten er mer enn fordoblet de siste
åtte år; fra 50 000 m3 i 1992 til 118 000 m3 i 2000. Friluft-
setatens komposteringsaktivitet på Brobekk går mot en
avvikling. Det er etablert et eget prosjekt for å revidere
dagens renovasjonsløsning for hageavfall, samt foreslå
en ny organisering for innsamling/levering av hageav-
fall, kompostering og salg av kompostjord. Arealbeho-
vet vil bli vurdert i denne sammenheng. 

Dugnadsaksjonen «Rusken» arrangeres
hver vår med opprydding i boligområder, fri-
områder, elver og badestrender, samt «Su-
perrusken» i Groruddalen og «Hunderusken». 

Det er relativt sett mange bedrifter, etater og andre
virksomheter i Oslo som har innført systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i sine organisasjoner.
Det er imidlertid svært få som har innført miljøledelse
med vekt på reduksjon av belastninger på det ytre
miljø. I Oslo er det 34 bedrifter og en etat (Havnevese-
net) som har innført det tilsvarende internasjonale sys-
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2.4 Produksjon og forbruk
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Figur 9: Materialgjenvinning i Oslo
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temet ISO 14001, mens bare 2 bedrifter har innført det
europeiske miljøledelsessystemet EMAS. I alt 18 små
og mellomstore bedrifter er Miljøfyrtårnsertifisert (jfr EBI
7). De miljøsertifiserte bedriftene representerer til sam-
men bare 0,21 % av bedriftene i Oslo.

Også det offentlige arbeider med miljøsertifisering
og innføring av miljøledelse i sine virksomheter. 14
kommunale virksomheter har innført og prøver ut pilot-
prosjektet i miljøledelse Grønn kommune. 12 barneha-
ger er Miljøfyrtårnsertifisert i samarbeid med Grønt In-
spirasjonssenter/Miljøheimevernet. 3 skoler er under
sertifisering. 9 bydeler har utdannet personell som Mil-
jøfyrtårnsertifisører. 7 statlige virksomheter i Oslo har
gjennomført det tilsvarende pilotprosjektet Grønn stat,
og staten har vedtatt å innføre miljøledelse i alle statlige
virksomheter innen 2005. Økologisk fotavtrykk for Oslo
viser at forbruket av matvarer utgjør hele 50 % av fotav-
trykket. Den høye andelen henger sammen med at Os-
lofolk spiser relativt mye kjøtt i forhold til mindre res-
surskrevende matvarer som f. eks. kornprodukter, fisk,
frukt og grønnsaker. Bruken av miljømerkete og «rettfer-
dig handel» merkete varer i Oslosamfunnet er lite ut-
bredt i forhold til mange andre hovedsteder i Nord-Eu-
ropa (jfr EBI 10). 

Oslo kommune samarbeider med Miljøheimevernet/-
Grønt Inspirasjonssenter som arbeider aktivt for å frem-
me miljøvern i hverdagslivet hos byens borgere. De har
rekruttert i alt ca. 6000 «Grønne familier» som har for-
pliktet seg til et mer bærekraftig forbruksmønster, og
driver bl.a. komposteringskurs i samarbeid med Reno-
vasjonsetaten. For å mobilisere større deler av befolk-
ningen til en mer miljøvennlig adferd har Miljøheimever-
net i samarbeid med Oslo kommune de senere år ar-
rangert en miljøfestival med «Grønt Torg» i tilknytning til
«Verdens Miljøverndag» 5. juni.

Fotballturneringen «Norway Cup» med deltagende
barn og unge fra hele verden har med støtte fra Oslo
kommune gjennomført et treårig innføringsprogram i
miljøledelse. 

Hovedutfordringer fremover
Oslos materialkretsløp fungerer ikke tilfredstillende.
Høy arealutnyttelse og sammensatt nærinsstruktur,
kombinert med uklare statlige rammebetingelser van-
skeliggjør enkle løsninger på Oslos utfordringer på av-
fallssiden. Avfallsplanen og organiseringen av Renova-
sjonsetaten er under vurdering, med sikte på avfallsmi-
nimering og en videreutvikling av dagens behandlings-
system i mer miljøeffektiv retning. 

Byrådet mener at det er behov for økt innsamling og
gjenvinning av alt avfall, særlig spesialavfall. Oslo ligger
langt under landsgjennomsnittet m.h.t. retur og gjenvin-
ning av spesialavfall. Det vurderes biologisk behandling
av våtorganisk avfall som alternativ til energigjenvinning.
27 % av byens befolkning bor mer enn 300m fra nær-
meste returpunkt, hovedsakelig i de vestlige og sydlige
deler av Oslo. Byrådet vil arbeide for utplassering av fle-
re returstasjoner og etablering av et gjenbruksstasjonstil-
bud for de vestlige deler av byen på Smestad. 

Med dagens tempo vil det ta svært mange år
før alle bedrifter og virksomheter i Oslo er
miljøsertifisert. De aller fleste bedriftene i Oslo har
mindre enn 20 ansatte. Miljøfyrtårnsertifisering av små
og mellomstore bedrifter vil være et meget hensikts-
messig virkemiddel for å øke andelen miljøsertifiserte
bedrifter vesentlig. Miljøfyrtårnsertifisering har også vist
seg velegnet til miljøsertifisering av kommunale virk-
somheter som f. eks. barnehager, skoler og sykehjem.
Miljøsertifisering av bedrifter og virksomheter vi også
øke bevisstheten om betydningen av «grønne innkjøp»
for miljøet. Byrådet vil arbeide for at det innføres miljøle-
delse i alle kommunale etater og virksomheter. Byrådet
har i 2003 lagt fram en egen bystyremelding om innfø-
ring av miljøledelse.

Miljømerkete og økologisk dyrkete varer utgjør fremde-
les en svært beskjeden del av vareomsetningen i Oslo.
Byrådet ønsker et nærmere samarbeid med nærings-
livsorganisasjonene og miljøorganisasjonene om mer
bærekraftig produksjon og forbruk i bysamfunnet. Byrå-
det vil vurdere aktuelle tiltak for å kunne øke andelen
miljøeffektive innkjøp i kommunal regi.
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Figur 10: Miljøsertifiserte virksomheter i Oslo
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Visjonene i bystyremelding nr. 9/1998 «Os-
lomiljøet» er at «Oslo skal være et bysam-
funn i bærekraftig utvikling, preget av økono-
misk og sosial vekst innenfor naturens økolo-
giske bæreevne», og «Vi skal overlate byen
til våre etterkommere i en bedre miljøtilstand
enn vi selv overtok den».

Verdensbanken har satt opp følgede kriterier for at en
by skal kunne sies å være i bærekraftig utvikling: «En
bærekraftig by må være Levelig (Liveable), Styrbar
(Managable), Konkurransedyktig (Competitive) og Kre-
dittverdig (Bankable)». Miljøhensyn er bakt inn i alle fire
kriterier idet en by med dårlig miljø ikke er levelig, en by
som ikke lar seg styre ikke kan sikre de nødvendige mil-
jøkvaliteter og -tjenester for sine innbyggere; en by som
ikke har et godt miljø vil være mindre konkurransedyk-
tig i konkurransen om kompetanse og etableringer; og
en by som ikke er kredittverdig ikke får lån til nødvendi-
ge miljøinvesteringer m.v. Byrådet mener at Oslo i for-
hold til disse kriterier må kunne sies å være en by i
bærekraftig utvikling.

Som et symbol på Oslos miljøinnsats ble det i forrige
Miljømelding satt som mål at Oslo burde kvalifisere
seg som en Europeisk Miljøby eller Bærekraftige by i
konkurranse med andre større byer, da dette samti-
dig ville ha en positiv effekt for byens selvbilde og
konkurransekraft. Dette samsvarer godt med ambi-
sjonene i Økonomiplanen for 2002–2005 om å gjøre
og markedsføre Oslo som «En attraktiv by», hvor
«Oslo skal være en by der det er attraktivt å etablere
ny virksomhet, og der det finnes et variert og attrak-
tivt arbeidsmarked». Et godt miljø gjør Oslo konkur-
ransedyktig i konkurransen om kompetanse, besøk
og etableringer. Byrådet mener at det er naturlig å
synliggjøre dette i Oslos miljø-/bærekraftvisjon visjon
for neste periode:

• Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling
preget av økonomisk, sosial og kulturell
vekst innenfor naturens økologiske bæreev-
ne. 

• Vi skal overlevere byen til neste generasjon
i en bedre miljøtilstand enn vi selv overtok
den.

• Oslo skal være en av verdens mest bære-
kraftige og miljøvennlige hovedsteder.

For å realisere disse visjoner har byrådet utarbeidet et
Byøkologisk program med prioriterte innsatsområder,
delmål , strategier og tiltak som forutsettes lagt til grunn
ved utarbeidelse, ajourføring og gjennomføring av alle
kommunale planer, programmer og budsjetter innenfor
kommunens økonomiske ressursrammer. Byøkologisk
program fanger opp utfordringene i kapittel 2, og er
nærmere beskrevet i kapittel 4.

«Earth charter»
Ved forrige gangs behandling av bystyremeldingen om
miljø sluttet Oslo kommune seg til Fredrikstaderklæring-
en om Lokal Agenda 21 arbeidet. 

Organisasjonen ICLEI (International Council for Lo-
cal Environment Initiatives), hvor Oslo er medlem og
som Oslo var konferansevertskap for tidligere i år, har
oppfordret Oslo til å slutte seg til verdenserklæringen
om bærekraftig utvikling «Earth Charter». 

Oslo kommune slutter seg til prinsippene i
Verdenserklæringen om Bærekraftig utvik-
ling: «Earth Charter».
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Visjoner for Oslo 
som bærekraftig by



Byrådet vil arbeide for å realisere byens
visjoner om en miljøvennlig og bærekraftig
utvikling ved å prioritere innsatsen om føl-
gende innsatsområder:

1. Byrådet vil at Oslo skal ha en bærekraftig
byutvikling, trivelige byrom og godt funge-
rende kretsløp
En miljøvennlig byutvikling er avhengig av et langt res-
sursperspektiv og samordnet areal- og transportpoli-
tikk. Miljøbelastningene og -utfordringene er ulikt fordelt
i byen, og det er behov for områdevis innsats der beho-
vet er størst. Oslo skal ha «1000 trivelige nærmiljøer».
Oslos materialkretsløp og avfallshåndtering skal funge-
re miljøeffektivt.

2. Byrådet vil at banebyen Oslo skal ha et
miljøeffektiv transportsystem og bruke for-
nybare energikilder 
Byrådet vil legge forholdene best mulig til rette for å
kunne bo i byen uten egen bil, og å kunne benytte kol-
lektivtransport i, til og fra byen. Forholdene bør samti-
dig søkes tilrettelagt for redusert transportbehov og mil-
jøeffektiv mobilitet i Oslo. Bruk av energi fra fossil bren-
sel skal søkes erstattet av fornybare energikilder.

3. Byrådet vil at Oslo skal bevare og styrke
sin blå-grønne struktur 
Byrådet vil bevare de grønne åsene og marka rundt
byen, øyene i fjorden, parker og friområder i byggeso-
nen, og sikre elvene og grøntområder langs disse slik
at de kan fremstå som sammenhengende blågrønne
drag i byen. Oslo skal ha rent drikkevann, rene vass-
drag og ren fjord. Oslo vil tilrettelegge for økt friluftsliv,
mosjon og naturopplevelse. Oslo vil ta vare på og utvik-
le en levedyktig grønnstruktur som grunnlag for det bio-
logiske mangfoldet 

.4. Byrådet vil at miljøbyen Oslo skal feie for
egen dør gjennom en miljøeffektiv kommu-
nalforvaltning 
Som byens største arbeidsgiver og som servicebedrift
har kommunen et særlig ansvar for å «feie for egen
dør», og ved sitt eksempel stimulere både statlige og
private arbeidsgivere og bedrifter til miljøeffektiv ad-
ferd, utbygging, drift og vedlikehold. Byrådet ønsker at
kretsløpstankegangen skal være et ledende prinsipp i
all ressursbruk.

5. Byrådet vil at Oslo kommune skal samar-
beide med byens borgere og byens nærings-
liv i arbeidet for et bedre bymiljø
Byrådet mener at et godt bymiljø er en fellesoppgave
for hele bysamfunnet, og det er mindre ressurskreven-
de å forbygge enn og reparere. Mye kan oppnås gjen-
nom holdningsskapende og veiledende tilrettelegging,
samt dialog med befolkning, næringsliv og frivillige or-
ganisasjoner. Medvirkning, samarbeid og aktiv kommu-
nikasjon vil etter byrådets syn være viktige ledd i dette
arbeidet.

6. Byrådet vil at Oslo skal bidra til og samar-
beide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt
og globalt
Oslo kan ikke løse alle miljøutfordringer alene, men må
søke samarbeid utad. Oslo kommune vil ikke kunne nå
sine miljømål uten at staten bidrar til at Oslo får statlige
rammevilkår som fremmer en miljø- og bærekraftig sty-
ring og forvaltning. Som Norges hovedstad med flerkul-
turelt og internasjonalt miljø ønsker byrådet at skal Oslo
være et godt eksempel for andre byer i innland og ut-
land i sitt arbeid for en bærekraftig utvikling og en miljø-
effektiv forvaltning. 
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De ulike innsatsområder i Byøkologisk program er nærmere beskrevet på de etter-
følgende sider med hensyn til viktige delmål, indikatorer for å vurdere måloppnåelse,
strategier og tiltak for å nå målene, og tidfrister for gjennomføring. Etater og virksom-
heter har felles ansvar for å innarbeide aktuelle deler av programmet i sine planer, bud-
sjetter og årsrapporter. Mål, indikatorer, strategier og tiltak konkretiseres i egne planer
og programmer. 
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1.1.
Oslos byutvikling
skal skje i sam-
svar med by-
økologiske prin-
sipper

1.2.
Oslos innbyggere
skal ha gode
levekår og tryg-
ge, trivelige og
miljøvennlige by-
deler og nærmil-
jøer

Løpende

Løpende

Løpende

2004

Løpende

1.1.1. 
Oslos næringsutvikling og boligbygging skal i samsvar
med Kommuneplanen skje ved fortetting innenfor bygge-
sonen og i tilknytning til knutepunkter på kollektivtran-
sportnettet. Fortetting skal i hovedsak skje på tidligere
områder for industri, havn og arealer for samferdselsan-
legg, og ikke på bekostning av grøntstruktur og verne-
verdige bygninger og miljøer. For å skape en bedre ba-
lanse mellom arbeidsplasser og boliger og redusere inn-
pendlingen til Oslo, må bygging av boliger prioriteres.

1.1.2. 
Det skal utarbeides egne miljøoppfølgingsprogrammer
for å sikre at viktige miljøhensyn som ikke kan nedfelles i
reguleringsplan blir ivaretatt ved utbygging av alle større
byutviklingsområder og -prosjekter som for eksempel
Gjersrud-Stensrud, Fjordbyen, Vest-banetomta m.v; slik
det er gjort for Pilestredet Park og Bjørvika.
Miljøoppfølgingsprogrammene skal bidra til gode krets-
løpsløsninger med lavest mulig energiforbruk, foruren-
sing og livsløpskostnader.

1.1.3. 
Bygging, drift og vedlikehold av kommunens eiendom-
mer, bygninger, gater, friarealer, anlegg og infrastruktur
skal skje på en mest mulig miljøeffektiv måte innenfor de
tid enhver til gjeldende økonomiplaner og budsjetter. Det
tas et særlig krafttak for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet
på Sporveienes infrastuktur. Arbeidet med å rehabilitere
kommunens skoler og boliger, samt byens gater, plasser,
parker idretts- og nærmiljøanlegg m.v. fortsetter.

1.1.4. 
Det utarbeides et handlingsprogram for systematisk opp-
rensing av forurensete arealer. Programmet bør inkludere
aktsomhetskart for bruk i arealplanlegging.

1.2.1.
Oslo kommune skal prioritere opprusting av miljøforhol-
dene i de mest utsatte bydeler, bo- og nærmiljøer. Kom-
munen vil videreføre handlingsprogram for Oslo indre øst
og utviklingsprogram/«Miljøpakke» for Groruddalen. Gro-
ruddalen utpekes som Oslos «Miljøsone» (jfr St.m. nr
23/2001-2002; Bedre miljø i byer og tettsteder). Det er
viktig med lokal deltagelse i dette arbeidet. 
Det ryddes opp i gamle fyllinger i Groruddalen, og miljø-
kartleggingen fortsettes for å avdekke og rydde opp i
skjulte fyllinger.

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

1. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling, 
trivelige byrom og et godt fungerende kretsløp

Bærekraftig areal-
bruk med lavest
mulig forbruk av na-
tur- og verneverdige
arealer, samt gjen-
bruk/ombruk av are-
aler. (Jfr. felles Euro-
peisk Bærekraft-In-
dikator
EBI nr 9)

Trivsel i nærmiljøet;
(jfr. EBI 1)

Servicetilbud innen
gangavstand;
(jfr. EBI 4) 

Andel barn som går
eller sykler til
skolen; (jfr. EBI 6)
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1.3
Oslo skal ha
rene, trygge og
trivelige byrom

1.4. 
Oslo skal ha et
kretsløpsbasert
avfallssystem

Løpende

Løpende

2005

2005

2006

2005

2004

2007

1.2.2.
Oslo kommune vil tilrettelegge for at innbyggerne skal ha
et tilfredstillende servicetilbud i gangavstand fra der de
bor. Viktige tilbud i denne sammenheng er friområder, re-
turstasjoner for avfall og holdeplasser på kollektivsyste-
met, samt dagligvareforretning og almennlegetjenester.

1.2.3.
Oslo kommune skal tilrettelegge for at barn og ungdom
skal ha trygge oppvekstmiljøer og skoleveier, slik at flest
mulig skolebarn går eller sykler til skolen og sikres mulig-
heter for en aktiv fritid.

1.3.1.
Det søkes etablert et system for sentrum med samordnet
tilsyn, veiledning, orden, renhold og forvaltning av de of-
fentlige uterom, gater, plasser og parker i samarbeid mel-
lom de berørte etater. Hovedstadsaksjonen forutsettes å
bidra til en opprusting av sentrale byrom frem til 2005 i et
samarbeid mellom gårdeierne i sentrum, næringsliv, stat og
kommune. Antall duer og rotter i sentrum søkes redusert.

1.3.2.
Stopp Tagging-kampanjen utvides til å omfatte alle by-
deler i indre by. I bydelene i ytre by intensiveres innsat-
sen i samarbeid mellom bydelene, politiet, Oslo Spor-
veier, borettslag, velforeninger, næringslivet og andre ak-
tuelle aktører.

1.3.3.
Det etableres et handlingsprogram for rehabilitering av
møteplasser og andre byrom i de ytre bydeler. Arbeidet
med belysningsplan og estetisk plan for Oslo fullføres. 

1.3.4.
Det etableres et handlingsprogram for reduksjon av støyut-
satte i byen i samsvar med det nye EU-direktivet om støy.

1.4.1. 
Avfallsplanen ajourføres med sikte på utvikling og drift av
et mest mulig miljøeffektivt avfallhåndteringssystem i
Oslo. Mål og strategier vedr. avfall i Byøkologisk program
legges til grunn for rullering av avfallsplanen for Oslo
kommune 2000–2003. Hovedmålet i avfallspolitikken
skal være å hindre at avfall oppstår. Dette skal bl.a. skje
gjennom avfallsforebygging, økt satsing på komposte-
ring og avfallsbegrensende tiltak knyttet til bygge- og an-
leggsvirksomhet. Dumping i naturen straffes med krafti-
ge bøter. Samlet avfallsmengde søkes redusert gjennom
bevisstgjøring av Oslos innbyggere og næringsliv i for-
hold til eget forbruk og produkters levetidskostnader,
gjenbruks- og reparasjonsmuligheter.  

1.4.2. 
Utbyggingen av returpunkter forseres med sikte på en
dekning hvor minst 90 % av befolkningen ikke har over
300 m gangavstand til nærmeste returstasjon. Retursta-

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

Antall brukere og
oppholdstid i of-
fentlige byrom

Omfang av tag-
ging og hærverk

Andel av befolk-
ningen utsatt for
sjenerende støy
(EBI 8)

Avfallsproduksjon
per innbygger 

Andel material- og
energi-gjenvinning

Dekning av retur-
punkter og gjen-
bruksstasjoner
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2.1.
Oslo skal tilstre-
be et lavest mulig
transportbehov
og best mulig
samordnet trans-
port-system som
bidrar til at reise-
behovet kan dek-
kes så miljø-
effektivt som mu-
lig 

Økologisk 
fotavtrykk.

Reisemiddel-
fordeling; (EBI 3)

sjonstilbudet vurderes utvidet til også å omfatte plastre-
tur og andre aktuelle fraksjoner. Det vurderes etablert av-
fallssug-systemer ved alle større utbyggingsprosjekter.

1.4.3. 
Antall gjenbruksstasjoner økes ved at det anlegges flere
stasjoner. En stasjon på Smestad for de vestlige deler av
byen etableres innen 2007. Erfaringene med pilotprosjek-
tet med innsamling av spesialavfall i 3 bydeler legges til-
grunn for å øke innsamlingen av spesialavfall. Arbeidet
for å øke omfanget av hjemmekompostering viderføres.

2.1.1.
Som et ledd i forberedelsene til neste nasjonale trans-
portplan foretas en helhetlig vurdering av samferdselsek-
toren i Oslo og Osloregionen. Det utarbeides på dette
grunnlag en helhetlig plan for en hensiktsmessig funk-
sjonsfordeling mellom de ulike transportformer, og en
best mulig tilrettelegging for gange, sykling og kollektiv-
transport som alternativ til privatbilbruk. Bruk av bilde-
ling, og reduksjon i sterkt forurensende nyttetrafikk vur-
deres også i denne sammenheng.
Trikken utvikles som et viktig transportmiddel i byen, som
sammen med en modernisert T-bane og buss skal utgjø-
re bærebjelkene i transportsystemet i Oslo.
Oslo bør ta initiativ overfor staten med sikte på en en-
dring i byrdefordelingen slik at veiholder også har ansva-
ret for vedlikehold av skinnegang. Dette innebærer at
staten overtar vedlikeholdsansvaret for skinnegang som
befinner seg på riksveinettet i Oslo. Det må stilles streng-
ere miljøkrav til bussdriften, og det må legges tilrette for
en prøveordning der busser kan bruke hydrogen som
drivsstoff. Oslo bør være i fremste rekke når det gjelder å
utvikle et transportsystem basert på nullutslipp.

2.1.2.
Prosjektetene SMART og Mobilitet iverksettes for å sti-
mulere arbeidsgiverne til å legge forholdene bedre tilrette
for mer miljøvennlig transportbruk og søkes samordnet
og gjennomført i samarbeid mellom stat, kommune, ho-
vedorganisasjonene i arbeidslivet, NAF og andre bilorga-
nisasjoner og Syklistenes landsforening.

2. Banebyen Oslo skal ha et miljøeffektivt 
transportsystem og bruke fornybare energikilder

2007

2004

2006

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist
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2.2.
Veksten i trans-
portetterspørse-
len i Oslo søkes
dekket ved økt
bruk av kollektive
transport-midler
for å redusere
luftforurensing
og kødannelser
fra privatbilbruk

2.3.
I Oslo skal flest
mulige reiser skje
til fots eller på
sykkel

Løpende

2004

2003

2005

Løpende

Løpende

Løpende

2.2.1. 
Større eksisterende og nye byutviklingsområder i byen
og i regionen bør tilknyttes banenettet eller andre miljø-
vennlige kollektivformer og tilrettelegges for en høy kol-
lektivtransportandel.

2.2.2.
Byrådets kollektivtrafikksatsing videreføres med fysisk
opprusting av infrastruktur og materiell, tiltak for tryggere
og mer stillegående trafikkavvikling, og omorganisering
for å skape en mer effektiv og markedsrettet organisa-
sjon. Etterslepet skal tas inn innen 2004.

Det legges frem en egen melding om kollektivtranspor-
ten i Oslo. AS Oslo Sporveiers METRO-konsept legges
til grunn for den videre utviklingen av T-banen i Oslo.
Tilsvarende løft er nødvendig for å sikre målsettingen om
at det er kollektivtransporten som skal bære veksten i
transport etterspørselen. T-baneparken fornyes, i første
omgang med 99 nye vogner. De første 42 vognene leve-
res innen 2005.

Kollektivmeldingen må inneholde en vurdering av en op-
timal utnyttelse av Oslos skinnegående kollektivtran-
sportsystem, herunder en gjenåpning av trikkelinjen til
Kjelsås. Det satses på å videreutvikle trikken som et vik-
tig transportmiddel i byen.
Bystyremeldingen om kollektivtransporten må også inne-
holde vurderinger av mulighetene for å forsere byggingen
av Homansbyen stasjon, som både vil innebære at T-ba-
netilbudet styrkes samtidig som sikkerheten på strek-
ningen mellom Majorstuen  og Nationaltheatret forbedres.

2.2.3. 
Kollektivpakken for Osloregionen. Oslopakke 2 forutset-
tes gjennomført i samarbeid mellom staten, Oslo kom-
mune, Akershus fylkeskommune og trafikantene, med
sterk satsing på utvidelse av passasjerkapasiteten på
det banebaserte regionale kollektivtransportsystemet. 
T-baneringen som forbinder Sognsvannsbanen med
Grorudbanen mellom Ullevål stadion over Nydalen til
Carl Berners plass fullføres.

2.2.4.
Kollektivtrafikken skal sikres bedre fremkommelighet,
komfort og punktlighet. Prioritering av trikk og buss i lys-
kryss, leskur, sanntidsinformasjon om kollektivtrafikken,
overgangsmuligheter for reisende i regionen og etable-
ring av elektonisk billett- og informasjonssystem vil være
viktige virkemidler i denne sammenheng.

2.3.1. 
Fremkommeligheten og miljøet for syklister i Oslo tilret-
telegges bedre. Gjennomføring av planen for Hoved-
sykkelveinettet i Oslo og bedre vedlikehold av gater og
veier som brukes til sykling er et viktig virkemiddel i
denne sammenheng. Dette bør også sees i sammen-
heng med grøntstrukturen. Oslo kommune vil søke å

Reisemiddelfor-
deling med andel
reiser med bil i for-
hold til gange-,
sykkel og kollektiv
transport
(EBI 3

Reisemiddel-
fordeling  (EBI 3) 

Km. utbygde syk-
kelvei/-banestrek-
ninger og antall ut-

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist
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2.4 
Bilens andel av
transportarbeidet
i Oslo reduseres
slik at vekst i
transport ikke fø-
rer til økt bilbruk.
Fossilt brensel
søkes utfaset
som drivstoff for
å redusere klima-
gass-utslipp og
luftforurensing

Løpende

Løpende

Løpende

2008

2014

Løpende

stimulere til økt bruk av sykkel ved å arbeide for at syk-
kelgodtgjørelsen for bruk av sykkel i Oslo kommunes
tjeneste heves opp mot nivået for bilgodtgjørelsen. By-
sykkelordningen i Oslo evalueres etter 2 år med sikte på
mulig utvidelse av ordningen. 

2.3.2.
Fremkommeligheten for fotgjengere søkes bedret i
byen. Det utarbeides en egen plan med en vurdering av
forholdene for fotgjengere i de ulike bydeler, og forslag
til kart og andre tiltak for å gjøre det smartere, tryggere
og mer interessant å ta seg frem til fots i Oslo. Erfaring-
ene med bydelskartet «Uten bil» i bydelene St. Hans-
haugen-Ullevål , Grefsen-Kjelsås og Furuset i forbindel-
se med prosjektet «Miljøvennlig bytransport» vil kunne
gi nyttige innspill i denne sammenheng. Det etableres
flere gågater i indre by.

2.3.3.
For å øke trivselen i byrommene i indre by og sentrum og
bedre fremkommeligheten for fotgjengere, syklister og
kollektivtransport bør biltrafikken og antall parkerings-
plasser søkes redusert. Gjennomføring av den nye gate-
buksplan for Oslos sentrale områder med en fordobling
av gågatearealet vil være et viktig virkemiddel i denne
sammenheng. Europas Bilfrie dag 22. september arran-
geres hvert år., Det bør også søkes arrangert bilfrie dager
i sentrum i forbindelse med andre større arrangementer i
sentrum som for eksempel verdens Miljøverndag og Mu-
sikkens dag i samarbeid med aktuelle organisasjoner. 

Normkravene til antall parkeringsplasser ved fortetting i
indre by søkes redusert. Det søkes etablert flere parke-
ringsplasser ved kollektivknutepunkter i regionen.

2.4.1. 
For å redusere utslippene av klimagasser (CO2) og luft-
forurensing i Oslo i samsvar med Norges internasjonale
forpliktelser og krav, må bruk av fossilt brensel til trans-
port søkes erstattet av andre drivstoff som biobrensel,
elektrisitet fra vannkraft og hydrogen. Oslo kommune bør
i denne sammenheng øke andelen biler i sin tjeneste
med lite eller ingen utslipp til 50 % innen 2008. Ved an-
budskonkurranser i kollektivtransporten bør det stilles
krav til lave utslipp av klimagasser fra transportmidlene.
Oslo vil videreføre tiltak for å favorisere miljøvennlige biler
(gratis parkering, gratis passering i bompengeringen).
Oslo vil arbeide for at staten, olje- og energiselskapene
og bilbransjen samarbeider om å legge tilrette for at
50 % av biltrafikken i Oslo er biler med ingen eller meget
lavt forbruk av fossilt brensel innen 2014.

2.4.2.
For å redusere utslipp av svevestøv (PM10 og PM2,5) og
annen luftforurensing de nærmeste år, skal det om nød-
vendig iverksettes tiltak for å begrense piggdekkandelen
til 20 % av biltrafikken i Oslo, og tiltak for å redusere ut-
slipp fra biler med dieselmotor. Det bør i denne sammen-

plassert sykkelsta-
tiver

Klimagass-utslipp
(EBI 2) 

Reisemiddelfor-
deling (EBI 3)

Luft-forurensing
(EBI 5) og støy
(EBI 8)
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2.5.
Oslo skal reduse-
re utslippene av
klimagasser og
luftforurensing
fra byens bebyg-
gelse

2010

2014

2010

2010

2010

heng søkes samarbeid med staten og transportbransjen
om tiltak for å stimulere til bruk av partikkelfiltre på eldre
biler, og overgang til renere drivstoff som for eksempel
svovelfri diesel eller gass. 

2.4.3. 
Oslopakke 1 med samling av den bilbaserte innfarts- og
gjennomgangstrafikken på et miljøtilpasset overordnet
hovedveinett skal gjennomføres. Det utarbeides en ny og
betydelig samferdselssatsing i hovedstadsområdet for å
sikre god framkommelighet gjennom investeringer i kol-
lektivtrafikk og miljøtunneller på vei. OPS-ordninger blir
et viktig virkemiddel ved realisering av prosjekter. For
kollektivtrafikken prioriteres blant annet T-baneopprus-
ting til metrostandard med fornyelse av vognmateriell og
stasjoner. Jernbanesatsningen Skøyen–Asker og E-18
utbyggingen vestover bygges innenfra og utover, og
jernbanen skal være ferdigstilt før veien tas i bruk.
Oslo kommune mener at staten skal ha hovedansvaret
for finansiering og gjennomføring av senketunnel under
Bjørvika, hvor også Oslo kommune bidrar økonomisk.

2.5.1.
Fjernvarmedekningen i Oslo søkes fordoblet. De to dele-
ne av ledningsnettet søkes knyttet sammen for å bedre
kapasitetsutnyttelsen. Forbrenningskapasiteten ved for-
brenningsanleggene for avfall økes i tråd med målene i
vedtatt fylkesdelplan for avfall i Oslo og Akershus. Bruk
av olje i energisentralene på fjernvarmenettet søkes er-
stattet av avfall og biobrensel. Alle storbrukere av energi
som ennå ikke benytter fjernvarme søkes tilknyttet fjern-
varmenettet, eller de oppfordres til å erstatte oljefyring
med passive varmekilder, biobrensel eller hydrogen.

2.5.2. 
ENØK-meldingen legges tilgrunn for arbeidet med energi-
økonomisering og -effektivisering i Oslo. Ordningen med
tilskudd til utskifting av gamle forurensende og lite energi-
effektive vedovner med moderne ovner utvides. Det vur-
deres aktuelle tiltak for å få flere huseiere, utbyggere og
gårdeiere til å satse på passive varmekilder som sol, sjø
og jordvarme, samt annen energiøkonomisering/-
effektivisering. Enøkbedriften med Enøkfondet vil være en
viktig delfinansieringskilde i denne sammenheng.

Nye kommunale bygg over 1000 m2 søkes utbygd med
vannbårne varmesystem og tilkobles fjernvarmenettet
der dette er mulig. Alle eksisterende kommunale bygg i
rimelig nærhet av fjernvarmenettet skal søkes tilkoblet
fjernvarmenettet.

2.5.3.
Klima- og energistrategien for Osloregionen følges opp i
en Klima- og energihandlingspakke i samarbeid med sta-
ten og aktuelle energiselskaper og andre viktige aktører i
regionen. Osloregionen forutsettes i denne sammenheng
å redusere sine klimagassutslipp tilsvarende Norges for-
pliktelser i Kyoto-protokollen.

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

Utslipp av CO2 fra
stasjonære kilder 
(EBI 2)

Luftforurensing 
(EBI) 5)

Fjernvarme-
dekning
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3.1. 
Oslo skal forvalte
sitt biologiske
mangfold på en
bærekraftig måte

3.2. 
Oslo skal ha godt
drikkevann og et
godt fungerende
vannkretsløp

2004

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende 

3.1.1. 
Registrering av Oslos biologiske mangfold for både byg-
gesonen, marka, og fjorden fullføres. Databasen for Os-
los biologiske mangfold tas i bruk i saksbehandlingen i
kommunen. 

3.1.2. 
Oslo skal verne og rehabilitere økosystemer, naturlige ha-
bitat og levedyktige bestander av truete arter i henhold til
Bern- og Riokonvensjonenes målsettinger.

3.1.3. 
Bevaring av eksisterende våtmarker og dammer gis spe-
siell prioritering i vernearbeidet i perioden. En forsvarlig
økologisk forvaltning av Østensjøvannet med omgivelser
inngår som en viktig del av dette.

3.2.1. 
Hovedplanen for Oslos drikkevannsforsyning legges til
grunn for videreutviklingen av drikkevannsforsyningen for
perioden 2000–2015. Vannforbruket og lekkasjer på led-
ningsnettet søkes redusert og drikkevannskildene utviklet
slik at innbyggerne sikres drikkevann også i tørkeperio-
der. Alnsjøen og Breisjøen åpnes for almenheten til bruk
for friluftsliv og bading. Drikkevannskvaliteten skal til-
fredsstille EUs krav i norsk forskrift. Gamle og dårlige
vann- og avløpsledninger søkes sanert i tråd med Ho-
vedplanene for vann- og avløp.

3.2.2. 
Hovedplan for avløp og vannmiljø legges til grunn for
rensing og forvaltning av Oslos vassdrag i perioden
2000–2015. Oslos elver skal renses og rørlagte strek-
ninger åpnes der det er mulig. Elvebreddene gjøres til-
gjengelige for almenn ferdsel og gamle kulturminner
knyttet til elvene bevares. Det sikres et byggefritt belte på
minimum 20 meter på hver side av alle vassdrag. Det ut-
arbeides egne planer for hver av Oslos elver i samarbeid
mellom Oslo kommune, Oslo Elveforum og berørte byde-
ler og rettighetshavere for å sikre en samordning av bru-
kerinteressene knyttet til vassdragene.

Andel vernete na-
tur-områder av
samlet areal.

Antall utrydnings-
truete arter (rødlis-
tete)

Antall arter og 
naturtyper

Antall vernete våt-
marker og dammer

Andel av Oslos
drikkevann som til-
fredstiller EU`s
krav til drikke-
vanns-kvalitet,
vann- og bade-
vannskvalitet i sjø-
er, elver og fjord.

Tilførsel av fosfor
og nitrogen i over-
løp til fjorden.

Mengde/andel
overvann som går
inn på til avløpsnet-
tet

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

3. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur
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3.3. 
Oslo skal bevare,
videreutvikle og
forvalte sin blå-
grønne struktur
med marka,
vass-dragene,
øyene, parker, fri-
områder og an-
dre grøntområ-
der i samsvar
med 
økologiske prin-
sipper

3.4. 
Oslo skal tilrette-
legge for økt fri-
luftsliv, mosjon
og naturopplevel-
se

2006

Løpende

Løpende

Løpende 

Løpende

2006

Løpende

Løpende

3.2.3. 
Forurensede sedimenter i havnebassenget i indre Oslo-
fjord skal behandles/deponeres på en måte som minime-
rer både risikoen ved omplassering og miljøfarene i alter-
nativt deponi. Håndteringen av miljøgifter i havnebasseng-
et inngår i planen for håndtering av forurensede masser.

3.2.4. 
Regnvann (overvann) skal i størst mulig grad håndteres
lokalt slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes, og
naturens selvrensingsevne utnyttes. Forurensingen fra
trafikkarealer til vassdrag skal søkes redusert ved anlegg
av selvrensesystemer, førdrøyningsdammer m.v.

3.3.1.
Markagrensen skal bevares. Forvaltningen av markas
nærsone mot bebyggelse tilpasses bruksintensiteten og
slitasjen på naturen i områdene. 

3.3.2. 
Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekrea-
sjonsområder i byggesonen skal beholdes. Verneverdige
uregulerte naturområder sikres gjennom regulering. Det
utarbeides «grønne plakater» for alle «nye» bydeler som
grunnlag for revisjon av Grøntplan for Oslo. Disse skal
digitaliseres. Kvaliteten av tilgjengelige grøntarealer og
eventuelle barrierer analyseres.

3.3.3.
Vedtatte planer og prosjekter for parker, plasser, friområ-
der, friluftsområder og turveger iverksettes, og trær plan-
tes langs utvalgte veier og gater. Forfallet i enkelte av by-
ens parker og friområder søkes stoppet gjennom bedre
vedlikehold og nødvendig rehabilitering.
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres, slik at det
fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting, og at
naturgrunnlaget blir tatt vare på. Utbyggingen av turvei-
systemet sikres og fullføres, og systemet utvikles videre.

3.3.4. 
Fjordbruksplanen (1991), kommunedelplanen for Grønt-
struktur (1993) og andre berørte hovedplaner tas opp til
revisjon for å tilpasses føringene i Byøkologisk program.

3.3.5. 
Oslo kommune skal lage en plan for hvilke deler av nær-
skogen som skal kunne ha en høy grad av tilrettelegg-
ning og hvilke områder som skal bevares så naturnære
som mulig.

3.4.1. 
Oslo kommune vil arbeide for bedre tilrettelegging og
vedlikehold av grøntområdene, øyene og markas nærso-
ne for å trekke flere brukergrupper ut i natur og friluft.
Det søkes etablert sammenhengende grøntkorridorer
langs vassdragene mellom marka og fjorden for å bedre
tilgjengeligheten til begge. 

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

Trivsel i lokalmiljøet 
(EBI 1)

Tilgjengelighet til
lokale grøntområ-
der (EBI 4) 

Bærekraftig areal-
bruk (EBI 9) 

Prosentandel regu-
lerte verneverdige
områder

Antall brukere av
marka, parker og
fjorden

Antall barnehager
og skoleklasser
med uteundervis-
ning/-aktiviteter
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Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

4.1.
Sikre en effektiv
kommunikasjon
og forvaltning av
Oslos bærekraft-
strategi og By-
økologiske
program

Antall ansatte som
har deltatt på
miljøkurs

Antall etater og
virksomheter som
har rapportert på
pkt. 2.10 i årsmel-
dingen

3.4.2 
Oslo kommune vil fortsette samarbeidet med markas ven-
neforeninger og andre friluftsorganisasjoner for å legge
forholdene bedre tilrette for og stimulere til økt bruk av
marka, øyene og fjorden til undervisning, friluftsliv og re-
kreasjon. Dette er også et viktig helseforebyggende tiltak.
Friluftsmeldingen «By i bevegelse" følges opp i praksis.

3.4.3.
Skolene bør søke å legge deler av undervisningen utenfor
skolen, i nærmiljøet, på steder med interessante bygninger/-
anlegg/biotoper i kulturhistorisk og miljømessig sammen-
heng i byen forøvrig, og i naturen. Alle skoler bør ha «utesko-
le» som fast tiltak i sin miljøundervisning. Det etableres en
egen database med interessante miljømessige og kulturhis-
toriske objekter og miljøer som kan brukes i undervisningen.

4.1.1. 
Miljømeldingens innhold kommuniseres til alle ansatte,
innbyggere, organisasjoner, stat, næringsliv og andre vik-
tige aktører i bysamfunnnet. 

4.1.2. 
Miljø-/ bærekraftstatus og Byøkologiske program (BØP)
rulleres og legges frem for behandling i neste bystyrepe-
riode. Oppfølging av BØP rapporteres årlig til byråd og
bystyre som en del av årsrapporteringen. 

4.1.3.
Den igangsatte evaluering av Oslos miljøforvaltning i for-
bindelse med overføring av flere statlige miljøoppgaver til
kommunene gjennomføres med sikte på utvikling av en
mer samordnet og miljøeffektiv forvaltning. Sammenslå-
ing av aktuelle miljøetater vurderes nærmere i denne
sammenheng. Behovet for tverrsektorielle nettverk med
miljøkontakter fra byrådsavdelinger, bydeler, skoler, og
aktuelle etater vurderes nærmere.

4.1.4. 
Miljøkompetansen i de nye bydelene søkes styrket i for-
hold til til å ivareta arbeidet med miljø og bærekraftig ut-
vikling i bydelen generelt, og til å kunne miljøsertifisere
små og mellomstore bedrifter og virksomheter i bydelen i
samsvar med Miljøfyrtårnordningen.

Løpende

Løpende

2003

2006

2004

2004

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

4. Miljøbyen Oslo skal feie for egen dør 
gjennom en miljøeffektiv kommunalforvaltning
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4.2. 
Innføre miljøledel-
se med miljørevi-
sjon og miljørap-
portering som en
del av etatenes
ledelseskultur

4.3. 
Sikre god over-
sikt og informa-
sjon om Oslos
miljøinnsats, re-
sultater, tilstand
og utfordringer

2006

2003

Løpende

Løpende

Løpende

4.2.1.
Det innføres miljøledelse med miljøbudsjettering,
miljørapportering og miljørevisjon i alle kommunens
etater og virksomheter for å redusere energibruk,
forurensing og avfall, og for å bidra til et bedre bymiljø i
samsvar med Byøkologisk program. Det forutsettes
benyttet miljøledelsessystemer tilpasset de ulike etater
og virksomheters størrelse og miljøbelastninger, men
med hovedvekt på ISO 14001/EMAS-sertifisering av
større miljøbelastende/belastede etater og virksomheter.
For små og mellomstore tjenester og virksomheter som
barnehager, skoler, sykehjem og mindre etater benyttes
Miljøfyrtårnsertifisering. Det faglige samarbeidet med
GRIP om miljøledelse søkes fortsatt ut perioden. Det
legges frem en egen bystyremelding om innføring av
miljøeffektivitet i hele kommunen, der en tar hensyn til
erfaringene fra pilotprosjektet Grønn kommune fra perio-
den 1999–2002.

4.2.2.
Det stilles relevante miljøkrav ved alle anskaffelser til
kommunen, med integrering av hensyn til miljømessige
konsekvenser i planleggingsfasen av innkjøp. Ved valg
av leverandør skal også livssykluskostnader vurderes. 
Rettferdighet og etisk handel er en naturlig del av en slik
helhetlig miljøpolitikk.

4.2.3.
Etatene, bydelene og andre virksomheters miljøinnsats
skal synliggjøres i alle strategiske planer, budsjetter og
årsrapporter. 

4.3.1.
Det etableres bedre rutiner for innsamling, lagring, bear-
beiding, oppdatering og presentasjon av relevant infor-
masjon om Oslos miljø- og bærekraftstatus, miljøinnsats
og resultater. Databasen gjøres tilgjengelig på internett.

4.3.2.
Bruken av de felles Europeiske bærekraftindikatorene,
og bærekraftindikatorene som benyttes av United Nati-
ons Environmental Program (UNEP) fortsetter. Indikato-
rene gjør det mulig å måle utviklingen av Oslos miljøtil-
stand og byens bærekraftige utvikling, både i forhold til
andre byer i Europa og verden forøvrig, og i forhold til fo-
regående år. Samarbeidet med GRID-Arendal om utvik-
ling og bruk av presentasjonsprogrammet CEROI i Oslo
som demonstrasjonsby er sentralt i denne sammenheng.

Andel etater og virk-
somheter som er
miljøsertifisert eller
har gjennomført en
tilsvarende miljøana-
lyse/-plan (Jfr EBI 7) 

Antall etater som
har gjennomført en
miljørevisjon

Andel av Oslos
miljø-statistikk som
er basert på infor-
masjon yngre enn
to år. 

Antall treff på
Oslos miljøsider på
internett

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist
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5.1. 
Styrke samarbei-
det med næ-
ringslivet og fri-
villige organisa-
sjoner om økt
miljøbevissthet
og miljøinnsats
for byen

5.2. 
Stimulere til ny-
tenking og inn-
sats i miljøarbei-
det

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Årlig

Årlig

Løpende

Løpende

5.1.1.
Styrke dialogen og samarbeidet med staten og næringsli-
vet vedrørende deres medansvar for et godt Oslomiljø. La-
vere avfallsproduksjon, mindre energiforbruk og mer miljø-
vennlig varetransport, kunde- og arbeidsreiser er sentrale
temaer i denne sammenheng. Det foretas en gjennom-
gang av regler, påbud og avgifter som hindrer miljøriktig
adferd for å redusere eller fjerne disse.

5.1.2.
Fortsette samarbeidet med staten, næringslivet og miljøor-
ganisasjonene om å kvalifisere og kommunisere Oslo som
en internasjonalt anerkjent miljøby. Arbeide for at flest mu-
lig bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter kvalifi-
seres for miljøsertifisering. Det utvikles et hensiktsmessig
system for Miljøfyrtårnsertifisering av små og mellomstore
bedrifter i Oslo.

5.1.3. 
Fortsette samarbeidet med GRIP og stiftelsen Miljømer-
king om å øke næringslivets og forbrukernes bevissthet
om miljøeffektive innkjøp, og økt bruk av miljømerkete,
etisk/rettferdig handel og økologiske matvarer. 

5.1.4.
Øke arealet til bruk for skole- og parsellhager, og stimulere
borettslagene til å etablere parsellhager på egen grunn.

5.2.1.
Videreføre utdelingen av den årlige Bymiljøprisen til aktø-
rer som ved sin miljøinnsats kan fremstå som et godt
eksempel for andre.

5.2.2.
Videreføre markeringen av verdens Miljøverndag 5. juni
hvert år, evt. i samarbeid med staten, næringslivet og
miljøorganisasjonene.

5.2.3. 
Videreføre samarbeidet med kompetansemiljøer og frivil-
lige organisasjoner om utvikling av miljøkompetanse og
deltakelse i aktuelle nasjonale og internasjonale utvik-
lingsprogrammer på området.

5.2.4. 
Videreføre samarbeidet med Universitetet i Oslo, Miljø-
instituttene og andre forskningsmiljøer i Osloregionen om
bruk av Oslo som arena og pilotby for miljøforskning.

Økologisk fotav-
trykk

Antall og andel be-
drifter og virksom-
heter som er miljø-
sertifisert 
(EBI 7)

Andel miljømerkete,
økologisk dyrkete
og rettferdig handel
merkete varer i for-
hold til samlet om-
setning (EBI 10)

Antall nominerte til
Bymiljø-prisen

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

5. Oslo kommune skal samarbeide med 
byens borgere og næringsliv i arbeidet for et bedre miljø



6.1.
Oslo vil intensi-
vere dialogen
med staten om
statens medan-
svar for en bære-
kraftig utvikling
for hovedstaden

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende 

6.1.1.
Oslo vil arbeide for at staten utvikler en helhetlig miljøpo-
litikk for Hovedstadsregionen slik at statlige rammebe-
tingelser for arealbruk, transport, energibruk, bymiljø,
produksjon og forbruk blir sett i sammenheng. Kostna-
dene ved å opprettholde en god miljøstandard i en stor-
by bør gjenspeiles i de statlige rammeoverføringene.
Staten bør følge opp sin del av Miljøbyerklæringen.

6.1.2. 
Oslo vil arbeide for at staten sikrer nødvendige bevilg-
ninger til å følge opp statlig delansvar for et bedre miljø.
Viktige prosjekter i denne sammenheng er Handlingsplan
for Oslo indre øst, «Miljøsone» Groruddalen, Bjørvika,
Oslopakke 1 og 2, Hovedplan for utbygging av sykkel-
veinettet, reduksjon av støy fra riksveier og jernbanenet-
tet, fjerning av forurensede bunnsedimenter i Oslo havn
(PCB), samt byfornyelse, sikring av verneverdige områ-
der og andre miljøtiltak generelt. 

6.1.3.
Oslo vil arbeide for at staten sikrer at politiet får tilstrek-
kelige ressurser til å gjøre byen trygg og håndheve politi-
vedtektene aktivt for å unngå forsøpling, tagging og an-
net hærverk. 

6.1.4.
Oslo vil arbeide for at staten, som byens nest største ar-
beidsgiver og eiendomsbesitter, fører en miljøeffektiv for-
valtning i alle deler av sin virksomhet i Oslo. Dette gjelder
også statlig eide bedrifter. Oslo forventer at staten følger
opp innføringen av «Grønn stat» i praksis med miljøledel-
se, miljøsertifisering, miljørapportering, miljørevisjon og
miljøeffektive innkjøp. 

6.1.5. 
Oslo vil arbeide for at staten stimulerer til miljøvennlig prak-
sis og forbruksmønster gjennom systematisk bruk av hen-
siktsmessige virkemidler, og unngå uhensiktsmessige lo-
ver, regler forskrifter og avgifter. Innføring av tilbud på og
avgiftsfritak for de mest miljøvennlige drivstoff kan være et
eksempel på et viktig virkemiddel i denne sammenheng.

6.1.6. 
Oslo vil arbeide for at staten, som forvalter av et av ver-
dens mest miljøvennlige land, bidrar til å kvalifisere og
profilere hovedstaden som en internasjonalt interessant
miljøby i samsvar med Oslos visjoner. 

Antall etater som
har gjennomført en
miljørevisjon

Delmål Indikator Strategi/tiltak Frist

6. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre
miljø regionalt, nasjonalt og globalt
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6.2.
Oslo vil søke
samarbeide med
andre hovedste-
der og større
byer om utveks-
ling av informa-
sjon, erfaringer,
kompetanse og
teknologi

6.3.
Oslo skal marke-
re seg internasjo-
nalt som et at-
traktiv miljø og
en bærekraftig by

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

Løpende

2003

6.2.1.
Oslo kommune vil fortsette miljøsamarbeidet med andre
europeiske hovedsteder og storbyer direkte og/eller
gjennom Eurocities, International Council for Local Envi-
ronmental Initiatives (ICLEI), og European Sustinable Citi-
es and Towns Campaign (ESCTC). Samarbeidet om ut-
vikling, utprøving og bruk av de felles Europeiske Bære-
kraft Indikatorende (EBI) vil stå sentralt i dette arbeidet.

6.2.2.
Oslo kommune vil fortsette samarbeidet med og bistan-
den til vennskaps- og samarbeidsbyene i Øst-Europa og
utviklingsland, Vilnius, St. Petersburg og Shanghai. Et
eventuelt økt engasjement og utvidelse av antall samar-
beidsbyer forutsetter økonomisk deltakelse fra Utenriks-
departementet, NORAD eller andre finansieringskilder.

6.2.3.
Oslo kommune oppfordrer til at det etableres vennskaps-
forbindelser mellom miljøorganisasjoner, bedrifter, menig-
heter og skoler i Oslo og byer i Øst-Europa og utviklings-
land.

6.3.1
Oslo kommune skal oversette viktige miljøplaner, rappor-
ter og miljøhjemmesider til engelsk. Internasjonalt inter-
essante miljøprosjekter og resultater i Oslo skal kommu-
niseres til Oslos internasjonale nettverk.

6.3.2
Oslo kommune vil samarbeide med miljøkompetanse-
bedrifter i Oslo og Østlandsregionen om utprøving og
demonstrasjon av nye metoder og miljøteknologi med
potensiale for det internasjonale marked. Oslo vil med-
virke til utviklingen av et nettverk av miljøkompetanse-
institusjoner og bedrifter i Osloregionen og Oslo-
Gøteborgregionen/Skandinaviske arenaen.

6.3.3
Oslo vil samarbeide om etablering av et felles
nasjonalt/regionalt informasjonssenter for miljø og by-
økologi i samarbeid med aktuelle parter. Etableringen av
senteret vurderes i sammenheng med Oslo kommunes
informasjonsarbeid.

6.3.4.
Oslo vil i samsvar med sin visjon søke å kvalifisere seg
som «Europas Bærekraftige By»

Antall og omfang
av samarbeids-
prosjekter

Høy score på de
felles europeiske
bærekraftindikato-
rene (EBI) og
andre internasjo-
nale miljø- og
bærekraft-
indikatorer

Byøkologisk program er i samsvar med Bystyrets vedtak av 11.06.2003, sak 166.



The Earth Charter
Mars 2000

Verdier og prinsipper for en varig fremtid

Vi er nå inne i en kritisk fase i verdenshisto-
rien, hvor menneskeheten må velge sin fram-
tid. Kloden blir mer og mer sårbar og landene
mer avhengige av hverandre. Dette skaper
både frykt og håp for framtiden. For å komme
videre må vi erkjenne at menneskeheten er en
stor familie på tross av forskjellige kulturer og
livsstiler å og en verden med et felles mål. Vi
må stå sammen for å skape et bærekraftig ver-
denssamfunn, bygd på respekt for naturen, glo-
bale menneskerettigheter, økonomisk rettfer-
dighet og fred. For å nå disse målene er det ab-
solutt nødvendig at vi, menneskene på jorden,
tar ansvar for hverandre, for verdenssamfun-
net og kommende generasjoner.

Jorden, Vårt Hjem
Menneskeheten er en del av et univers i rask utvikling. Jor-
den, vårt hjem, er levende med en helt unik samling av livs-
former. Menneskene er avhengige av å opprettholde en
sunn biosfære med dets mangfold av økologiske systemer,
en rik variasjon av planter og dyr, dyrkbar jord, rent vann
og ren luft. Det globale miljøet har begrensede ressurser
og burde angå alle mennesker verden rundt. Å beskytte
jordens vitalitet, mangfold og skjønnhet er et felles ansvar.

Den globale situasjonen
De framherskende mønstre i produksjon og forbruk forår-
saker miljø-ødeleggelse, tærer på ressursene og fører til
massiv utryddelse av forskjellige arter. Samfunn blir brutt
ned. Utviklingsvekst blir ikke fordelt likt og gapet mellom
fattig og rik blir større. Urettferdighet, fattigdom, likegyldig-
het og voldsomme konflikter forekommer overalt og forår-
saker store lidelser. En ukontrollert økning i befolkningen
har ført til overbelastning av de økologiske og sosiale sys-
temene. Grunnlaget for en verdensomspennende trygghet
er truet. Disse trendene er farlige – men ikke uunngåelige.

Utfordringene framover
Valget er vårt: å samarbeide på verdensbasis for å verne
om Jorden og hverandre – eller å risikere vår egen utryd-
delse og ødelegge det biologiske mangfoldet. Grunnleg-
gende endringer er nødvendige når det gjelder være ver-
divalg, institusjoner og møter å leve på. Vi må innse at når
de grunnleggende behov er dekket, dreier menneskelig
utvikling seg om å være mer – ikke å eie mer. Vi har kunn-
skaper og teknologi nok til å sørge for alle og redusere
den ødeleggende virkningen påmiljøet. Framveksten av et
verdensomspennende sivilt samfunn skaper nye mulighe-

ter for å bygge en demokratisk og menneskevennlig ver-
den. Vårt miljø, økonomi, politikk, sosiale og åndelige ut-
fordringer er knyttet til hverandre. Sammen kan vi skape
løsninger til beste for alle.

Globalt ansvar
For å gjennomføre disse planene, må vi bestemme oss
for å ta på oss et universelt ansvar, og identifisere oss
med verdenssamfunnet på lik linje med våre lokale sam-
funn. Vi er borgere av forskjellige nasjoner og land som er
knyttet til hverandre lokalt og globalt. Alle har ansvar for å
sikre menneskehetens nåværende og framtidige eksis-
tens. Menneskelig solidaritet og slektskap med alt som
lever styrkes når vi lever med respekt for alt liv, takknem-
lige for livets gave, og med ydmykhet i forhold til men-
neskets plass i naturen.

Vi trenger å få et felles syn på grunnleggende verdier
for å skape et etisk grunnlag for det voksende verdens-
samfunnet. Prinsippene nedenfor, som er innbyrdes av-
hengige av hverandre, bør tjene som en ledesnor for vår
livsførsel, og bør respekteres av enkeltpersoner, organi-
sasjoner, bedrifter, myndigheter og internasjonale orga-
nisasjoner.

PRINSIPPER

I  RESPEKT OG OMSORG FOR MENNESKEHETEN
1.  Respektere jorden og biologisk mangfold.
a. Erkjenne at alt liv er innbyrdes avhengig av hverandre

og at alle former for liv har verdi uavhengig at dets ver-
di for menneskene. 

b. Bekrefte troen på verdighet som en del av menneskets
natur, og på de intellektuelle, kunstneriske, etiske og
åndelige mulighetene som ligger i alle mennesker. 

2. Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innle-
velse og kjærlighet.
a. Akseptere at med retten til å eie, kontrollere og bruke

naturressurser, følger også plikten til å forhindre skader
på miljøet og å beskytte folks rettigheter. 

b. Erkjenne at med økt frihet, kunnskap og makt følger økt
ansvar for å arbeide for det som gagner alle. 

3. Bygge opp demokratiske samfunn som er basert på-
medvirkning og som er rettferdige, bærekraftige og fre-
delige.
a. Forsikre seg om at samfunnet garanterer menneskeret-

tigheter og fundamental frihet på alle plan, og gir alle
en mulighet til å utnytte sitt potensiale. 
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b. Sørge for sosial og økonomisk rettferdighet, som gjør
alle i stand til å skape et trygt og meningsfullt liv som
også tar hensyn til miljøet. 

4. Ta vare på jordens rikdommer og skjønnhet for nåvæ-
rende og framtidige generasjoner
a. Erkjenne at hver generasjons frihet til å handle bør ses

i lys av neste generasjoners behov. 
b. Overføre til kommende generasjoner, verdier, tradisjo-

ner og institusjoner som støtter en langsiktig planleg-
ging av jordens menneskelige og økologiske samfunn. 

For å kunne gjennomføre disse fire, omfattende forpliktel-
sene, er det nødvendig med:

II  ØKOLOGISK INTEGRITET
5. Beskytte og opprettholde jordas økosystemer, med
spesiell fokus på den biologiske mangfoldigheten og de
naturlige prosessene som opprettholder alt liv.
a. Innføre bærekraftige utviklingsplaner og forskrifter på

alle plan som gjør at miljøet tas vare på og rehabiliteres
i forhold til alle utviklingsplaner. 

b. Opprettholde og beskytte viktige naturressurser og
biosfærer, inkludert naturområder og havområder, for å
beskytte jordas evne til å ta vare på seg selv, opprett-
holde det biologiske mangfold og å ta vare på natur-
ressursene. 

c. Verne om truede dyrearter og økosystemer. 
d. Kontrollere og utrydde kunstige og genmodifiserte or-

ganismer som er en trusel for de opprinnelige dyrear-
tene og dets omgivelser, og forhindre at slike skadeli-
ge organismer innføres. 

e. Kontrollere bruken av fornybare ressurser som vann,
jord, skog og liv i havet på måter som ikke fører til over-
forbruk, og som beskytter den naturlige økobalansen. 

f. Kontrollere utnyttelse og bruk av ikke fornybare ressur-
ser, som mineraler og olje, på en måte som reduserer
utvinningen og ikke fører til skader på miljøet. 

6. Forhindre skade som den beste måten å beskytte miljø-
et på. Hvis kunnskapene er begrensede, anvend føre-var-
prinsippet.
a. Gjennomføre tiltak for å forhindre at miljøet blir utsatt

for alvorlig eller uopprettelig skade selv om forskning-
en er ufullstendig eller usikker. 

b. Plassere bevisbyrden på dem som argumenterer for at
foreslåtte aktiviteter ikke vil skade miljøet, og gjøre de
skyldige ansvarlige for eventuelle skader på miljøet.

c. Forsikre seg om at beslutningstagere tar hensyn til
virkningene av menneskelige aktiviteter, det være seg
kumulative virkninger, langtidsvirkninger, indirekte virk-
ninger, avstandsvirkninger eller globale virkninger 

d. Forhindre forurensning av noen del av miljøet, og ikke
tillate utvikling av radioaktive, giftige eller andre helse-
farlige stoffer. 

e. Unngå militær aktivitet som er skadelig for miljøet. 
7. Innføre produksjons- og forbruksmønstre og gjenvin-
ningsmåter som opprettholder jordas regenererende
evne, menneskerettigheter og trivsel i nærmiljøet
a. Redusere, gjenbruke og resirkulere råstoffer som er

anvendt i produksjon og forbruk, og sørge for at gjen-
vinnbart avfall blir tatt opp i det økologiske systemet. 

b. Handle med forsiktighet og effektivitet ved bruk av
energi, og stole mer på fornybare energikilder som sol-
og vindenergi. 

c. Fremme utvikling, tilpassing og overføring av miljø-
vennlig teknologi. 

d. Inkludere alle miljømessige og sosiale kostnader i salgs-
prisen, og bevisstgjøre kundene til å gjenkjenne produk-
ter som setter de høyeste sosiale og miljømessige stan-
darder. 

e. Sørge for almen tilgang til helseomsorg som skaper
god helse og god forplantningsdyktighet. 

f. Innføre måter å leve på som understreker livskvalitet,
og tilstrekkelig, men moderat materiell levestandard. 

8. Satse på økt forskning rundt økologisk gjenvinning og
fremme utveksling av og vidstrakt bruk av den kunnska-
pen som eksisterer.
a. Støtte internasjonal forskning og teknisk samarbeid om

en bærekraftig utvikling, med spesiell oppmerksomhet
rettet mot utviklingslandenes behov. 

b. Gjenkjenne og bevare tradisjonell kunnskap og ånde-
lig visdom i alle kulturer som bidrar til å bevare miljøet
og menneskers trivsel. 

c. Sørge for å gjøre viktig informasjon om menneskers
helse og beskyttelse av miljøet, inkludert genetisk in-
formasjon, tilgjengelig for alle. 

III  SOSIAL OG ØKONOMISK RETTFERDIGHET
9. Utrydde fattigdom som en etisk, sosial og miljømessig
byrde
a. Garantere retten til drikkevann, ren luft, nok mat, jord

som ikke er forurenset, husly, og sanitæranlegg, ved å
bevilge de nødvendige midler nasjonalt og internasjo-
nalt. 

b. Gi alle mennesker rett til utdannelse og ressurser slik
at de kan sikres et tilfredsstillende utkomme, skape so-
sial trygghet og et sikkerhetsnett for dem som ikke er i
stand til å greie seg selv. 

c. Ta vare på dem som blir ignorert, beskytte de som er
sårbare, hjelpe dem som lider og hjelpe dem til å utnytte
sitt potensiale og å oppfylle sine ønsker om framtiden. 

10. Sørge for at økonomiske aktiviteter og institusjoner på
alle nivåer fremmer menneskelig utvikling på en aksepta-
bel og bærekraftig måte.
a. Fremme lik fordeling av velstand i landene og mellom

landene. 
b. Forbedre de intellektuelle, finansielle, tekniske og sosi-

ale ressurser i utviklingsland og slette den tunge uten-
landsgjelden som disse landene har. 

c. Sikre at all handel støtter fornuftig bruk av ressurser,
beskyttelse av miljøet og bedre arbeidsbetingelser. 

d. Kreve at multinasjonale selskaper og internasjonale fi-
nansorganisasjoner handler i tråd med hva som er bra
for fellesskapet, og holde dem ansvarlig for eventuelle
konsekvenser av sine aktiviteter. 

11. Sikre likestilling og rettferdighet mellom kjønnene som
en forutsetning for bærekraftig utvikling og sikre allmenn
tilgang til utdannelse, helsevesen og det økonomiske liv.
a. Sikre kvinners og jenters menneskerettigheter og stop-

pe all vold mot dem. 
b. Fremme aktiv kvinnelig deltagelse i alle deler av øko-

nomisk, politisk, sivilt, sosialt og kulturelt liv – som like-
verdige partnere, beslutningstagere og ledere 

c. Styrke familiene og sikre trygghet og kjærlig omsorg
for alle familiemedlemmer. 



12. Opprettholde menneskerettigheter for alle, uten dis-
kriminering, i et naturlig og sosialt miljø som støtter men-
neskelig verdighet, fysisk og åndelig velvære med spesi-
ell oppmerksomhet på rettighetene til mennesker og mi-
noriteter.
a. Fjerne alle former for diskriminering basert på rase, far-

ge, kjønn, seksuell legning, religion, språk og nasjona-
litet, etniske eller sosiale forhold. 

b. Sikre minoritetsgruppenes rett til å dyrke sin tro, opp-
rettholde sin kultur og bevare sine egne territorier og
ressurser, og muligheten til å skaffe sitt eget levebrød.

c. Ære og støtte unge mennesker i vårt samfunn, og sette
dem i stand til å fullføre sin viktige rolle med å skape
bærekraftige samfunn. 

d. Beskytte og vedlikeholde steder som er av stor kultu-
rell og åndelig betydning. 

IV  DEMOKRATI, IKKEVOLD OG FRED
13. Styrke demokratiske institusjoner på alle plan, sørge
for styreformer preget av åpenhet og ansvarlighet, delak-
tighet i beslutningsprosesser og rettferdighet.
a. Opprettholde retten som alle har til å motta riktig infor-

masjon til riktig tid når det gjelder miljøsaker, alle ut-
byggingsplaner og aktiviteter som berører dem eller
det de er interessert i. 

b. Støtte lokale, regionale og globale sivile samfunn, og
sørge for at alle, interesserte individer eller organisa-
sjoner får delta i beslutningsprosesser. 

c. Beskytte fundamentale menneskerettigheter som yt-
ringsfrihet, fredelige demonstrasjoner, samt retten til å
være uenig. 

d. Skape effektiv og tilstrekkelig tilgang til administrative
og uavhengige rettslige instanser, samt sørge for retts-
midler og erstatninger for å bøte på miljømessig skade
og trusselen om slik skade. 

e. Fjerne korrupsjon i alle offentlige og private institusjoner. 
f. Styrke lokalsamfunnet, og gjøre det i stand til å beskyt-

te miljøet. Overføre ansvaret for miljøet til regjeringsni-
vå, hvis dette betyr økt effektivitet. 

14. Gjøre livslang læring, kunnskap, verdier og ferdighe-
ter som er nødvendige for å skape en bærekraftig utvik-
ling til del av den formelle utdanningen.
a. Gi alle, spesielt barn og ungdom, utdanningsmulighe-

ter som gjør dem i stand til å bidra til en bærekraftig ut-
vikling. 

b. Fremme utviklingen av kunstfag, humanistiske fag og
naturvitenskapelige fag for å skape en bærekraftig ut-
danning. 

c. Bruke massemediene til å øke forståelsen for økologis-
ke og sosiale utfordringer. 

d. Gjenkjenne viktigheten av moralsk og åndelig utdan-
nelse for et godt liv. 

15. Behandle alle levende vesener med respekt og om-
tanke
a. Forhindre grusomhet mot husdyr og beskytte dem fra

lidelser. 
b. Beskytte ville dyr mot jakt- ,fangst- og fiskemetoder

som skaper ekstreme eller langvarige lidelser, eller li-
delse som kan unngås. 

c. Unngå eller fjerne muligheten for å ta eller drepe dyr
som er fredet. 

16. Skape et samfunn av toleranse, ikkevold og fred
a. Oppmuntre til og støtte felles forståelse, solidaritet og

samarbeid mellom mennesker innenfor land og mel-
lom land. 

b. Innføre omfattende strategier for å forhindre voldelige
konflikter og samarbeide om problemløsninger for å
kontrollere og løse miljøkonflikter og andre uoverens-
stemmelser. 

c. Demilitarisere nasjonale sikkerhetssystemer til et nivå
hvor de ikke virker provoserende, og omdanne militær-
ressurser til fredelige formål, inkludert økologisk gjen-
skapning. 

d. Eliminere kjernekraft, biologiske og giftige våpen og
andre våpen brukt til masseutryddelse. 

e. Sikre at bruk av satellitter i det ytre verdensrom skaper
beskyttelse av miljøet og fred. 

f. Innse at fred i alle sammenhenger blir skapt gjennom
kunnskap om seg selv og andre mennesker, andre kul-
turer, annet liv, jorda og den store sammenhengen som
alle er en del av. 

VEIEN FRAMOVER
Som aldri før i historien tvinger vår felles skjebne oss til å
finne en ny start. Earth Charters prinsipper lover en slik
fornyelse. For å fullføre disse løftene, må vi forplikte oss til
å leve etter og følge verdiene og målene til charteret.

Dette krever forandring i måten og tenke og handle på.
Det krever at vi erkjenner vår globale, gjensidige avheng-
ighet og universelle ansvar. Vi må kunne forestille oss en
bærekraftig måte å leve på, lokalt, nasjonalt, regionalt og
globalt. Våre kulturelle forskjeller er en verdifull arv og for-
skjellige kulturer vil finne sine egne måter å realisere vi-
sjonen på. Vi må fordype og utvide den globale dialogen
som kom i stand gjennom Earth Charter, for vi har mye å
lære av samarbeidet som skjer på leting etter sannheten
og kunnskaper.

Livet fører ofte med seg konflikter mellom forskjellige ver-
dier. Dette kan føre til vanskelige valg. Men vi må finne
måter å harmonisere forskjellene mellom mangfold og
enhet, mellom utøvelse av personlig frihet og det felles
gode, kortsiktige mål og langsiktige mål. Hvert individ, fa-
milie, organisasjon og samfunn har en viktig rolle å spille.
Representanter for kunst og vitenskap, kirken, utdannel-
sesinstitusjoner, media, næringsliv, private og offentlige
organisasjoner, samt regjeringer – alle må bli bedt om å
delta i et kreativt lederskap. Samarbeid mellom offentlige
og private organisasjoner samt næringsliv er viktig for å
oppnå en effektiv styring.

For å bygge et bærekraftig globalt samfunn, må jordas na-
sjoner fornye sitt forhold til FN, opprettholde sine forpliktel-
ser til eksisterende internasjonale avtaler, samt støtte en ju-
ridisk bindende, internasjonal innføring av Earth Charters
prinsipper når det gjelder miljø og utvikling.

La oss bli husket for at vi skapte et nytt livsgrunnlag, en
handlekraftig måte å løse samfunnsproblemene og opp-
nå et bærekraftig samfunn på, en fornyet innsats for rett-
ferdighet og fred og en lovprising av livet.

www.earthcharter-norge.com
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