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Forord 
Dette er vedlegg 1 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for 
den blågrønne strukturen i Oslos byggesone. Som grunnlag for utforming av revidert 
Grøntplan for Oslo har det blitt gjennomført en evaulering av Grøntplanen fra 1993. Dette 
notatet er en oppsummering av denne evalueringen. 
 
Plan- og bygningsetaten, april 2009 
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Hensikt og innhold 
 
Hensikten med planen var å fastlegge prinsipper for bevaring og videreutvikling av den 
overordnede grønnstrukturen i byggesonen, som igjen kunne legge premiss for videre 
byutvikling og behandling av enkeltsaker. Planen skulle også sikre planmessig en del 
konkrete arealer mot utbygging. 46 parseller innenfor strategiske delområder ble derfor gitt 
bindende arealbruk. For øvrig ble det gitt veiledende retningslinjer for flere arealkategorier og 
enkeltområder. Planen er ikke en heldekkende arealbruksplan for alle grøntområder. Det vil si 
at det ikke gis grønt lys for utbygging av områder som ikke er med i den overordnede 
strukturen.  
 
Oppbyggingen av planen er tematisk. Den inneholder en beskrivelse av hovedmålene 
innenfor landskap, økologi og rekreasjon, som ligger til grunn for planen. Det er utformet mål 
og prinsipper for landskap og økologi i egne avsnitt som en del av planens behandling av 
hovedmålene. Prinsippene for den overordede grønnstrukturen i byggesonen er vist på et 
hovedkart som er vedlagt planen. Prinsippene utdypes i temavise avsnitt for planens tre 
hovedelementer: parksystem, turveisystem, naturområder og vassdrag. I tillegg omfatter 
planen 8 arealtyper som behandles samlet under paraplyen ”andre arealtyper”. Disse omfatter 
gravplasser, hagekolonier og skolehager, landbruksområder og kulturlandskap, arealer langs 
kommunikasjonsårer, idrettsarealer, villaområder og drabantbyenes grøntområder.  
 
 

Status – hva har skjedd med grønnstrukturen siden 1 993? 

Landskap 
I gjeldende grøntplan ble de viktigste landskapstrekkene i byggesonen utpekt og foreslått 
ivaretatt, dels ved planmessig sikring eller opprettholdelse av eksisterende sikring, og dels 
ved en veiledende retningslinje som skulle sikre utarbeiding av konsekvensanalyse for 
bylandskapet ved større utbygging eller inngrep som berører viktige landskapstrekk. 
 
Landskapets hovedformasjoner har siden 1993 blitt fulgt opp som en viktig premiss for 
overordnet planlegging. Viktige landskapsdrag som Ljanselvdalen er blitt sikret gjennom 
reguleringsplan, og for Alna og Lysakerelva er det igangsatt arbeid med kommunedelplan for 
å sikre elvelandskapene. For delområder i småhusområdene som er ”underlagt særlige hensyn 
til landskaps- og vegetasjonsvern” er det utarbeidet reguleringsplaner som ivaretar deres 
betydning for det overordnede bylandskapet. Landskap er også tatt inn som et standardtema 
ved behandling av reguleringsplaner. De viktigste landskapstrekkene i Oslo er i stor grad 
uendret siden 1993. 

Økologi 
I gjeldende plan defineres målene for en økologisk betraktningsmåte. Disse omfatter 
befolkningens tilgang til naturmiljø, å sikre sjeldne naturforekomster og å sikre best mulig 
lokalklima, luftmiljø og vannbalanse. I forbindelse med utarbeiding av grøntplanen ble det 
gjennomført en foreløpig studie av hvilke verdier det ut fra et økologisk synspunkt var viktig 
å sikre på et overordnet nivå innenfor byggesonen. Det ble nedfelt arealprinsipper for å bidra 
til en arealplanlegging som  legger til rette for gode livs- og spredningsmuligheter for naturlig 
forekommende arter.   
 
I perioden siden 1993 har det blitt gjennomført en naturtypekartlegging for Oslo, og 
det er opprettet databaser som inneholder naturtyper som er viktige nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Dette er utført i henhold til nasjonal metodikk utarbeidet av 



 3 

Direktoratet for naturforvaltning. Det er også opprettet databaser over viktige 
viltområder og trekkruter for hjortevilt, over fremmede arter som er en trussel mot 
biologisk mangfold samt over historiske bekke- og elveløp. Dataene er lagt inn på 
kommunens digitale kartverk. Selv om naturtyperegistreringen ikke ivaretar all 
naturverdiene, er databasen et viktige som gir et vesentlig bedre utgangspunkt for å 
ivareta de økologiske verdiene enn det som var mulig i 1993. Friluftsetaten har også 
igangsatt arbeidet med å sikre områder med store naturverdier gjennom regulering.  

Overordnet parksystem 
I gjeldende grøntplan består det overordnede parksystemet av de viktigste og største grønne 
rekreasjonsområdene innenfor byggesonen, og det ble definert 77 overordnete parker. Av 
disse ble det forutsatt planarbeid på 12 parker som helt eller delvis manglet planmessig 
sikring, eller som trengte justering av avgrensning og størrelse. Av de 12 er 8 helt eller delvis 
sikret i perioden siden 1993. Av de resterende fire som trengte planmessig sikring eller 
justering av avgrensning eller størrelse ligger tre områder innenfor kommunedelplanområdet 
for Gjersrud-Stensrud. Det siste området er Husebyskogen som i kommuneplan 1991 var 
utpekt som mulig utbyggingsområde. Det er senere avklart at Husebyskogen skal beholdes 
uendret, med unntak av utbygging av den amerikanske ambassaden (Områdeprogram for 
Husebyskogen vedtatt 31.01.2007 og reguleringsplan S-4204, 07.12.2005).  

Overordnet turveisystem 
Som grunnlag for det overordnede turveisystemet i gjeldende grøntplan ligger turveiplanen 
fra 1949. Prinsippkartet for turveinettet består av eksisterende turveinett supplert med nye 
lenker. Grove retningslinjer er angitt for standard på turveiene (bredde, kryssing av trafikkårer 
osv.). Med hensyn til oppfølging av planens forslag til nye lenker og traseer har det i perioden 
siden 1993 skjedd mest i  
Groruddalen og i vestområdet av byen, der flest traseer har blitt planmessig sikret og 
opparbeidet. I forhold til å løse problemer knyttet til krysningspunkter mellom vei og turvei er 
utfordringene fremdeles vesentlige, 5-6 vanskelige punkter har blitt løst, men nye har kommet 
inn. I Groruddalen og indre by er utfordringene størst. Bydel Nordstrand er fremdeles det 
området med dårligst utbygget turveisystem (nesten bare "andre forbindelser" og 
"prinsipptrasseer"). Totalt er det behov for planmessig sikring av 34 kilometer turvei.  

Overordnet grønnstruktur - naturområder og vassdrag  
Viktige naturområder samt hovedvassdrag ble pekt ut, og strekninger og områder som ikke 
var tilstrekkelig planmessig sikret ble gitt bindende bestemmelser for å sikre dem mot 
utbygging. Strekningene ble nærmere detaljert med beliggenhet og avgrensning under planens 
”strategiske delområder”. Av 37 parseller langs vassdrag som ble gitt bindende arealbruk i 
1993-planen er 28 parseller senere sikret i plan. Hoveddelen av disse er regulert som en del av 
småhusplanen (S-4220) der det er fastsatt byggegrense mot vassdrag i tråd med grøntplanen. 
Det betyr at de er sikret mot utbygging, men ikke nødvendigvis åpne for allmenn ferdsel. Kun 
et av fem større naturområder som i kommuneplanen 1991 var utpekt som mulige 
utbyggingsområder, Gaustad-Kringsjå, er i perioden siden 1993 faktisk blitt utbygd.  
 
Gressholmen, Lindøya, Hovedøya og Østensjøvannet ble i 1993 foreslått vernet etter 
naturvernloven. Siden da har deler av øyene fått et slikt vern. Det foreligger 
reguleringsforslag for å utvide verneområdene ytterligere, men da etter plan- og 
bygningsloven med formål spesialområde naturvernområde. 
 
Den generelle retningslinjen om bevaring av åpne strekninger av vassdrag er i stor grad blitt 
forsøkt etterfulgt i plan- og byggesaksbehandling. Den har etter all sannsynlighet medført at 
ingen elver eller bekker har blitt lukket i perioden, men i hvor stor grad det er sikret et 20 
meters bygge- og anleggsfritt belte langs alle vassdrag, er varierende.  
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Overordnet grønnstruktur - andre arealtyper 
Kategorien ”andre arealtyper” inneholdt i 1993-planen gravplasser, hagekolonier og 
skolehager, landbruksområder og kulturlandskap, idrettsområder, grøntarealer langs 
kommunikasjonsårer, villaområder og drabantbyenes grøntområder. Arealene er delvis 
synliggjort på kart og det er nedfelt retningslinjer for planlegging og  forvaltning for flere av 
arealkategoriene. Disse arealtypene representerer en viktig del av den overordnede 
grønnstrukturen, men har andre hovedfunksjoner og er i mange tilfeller mindre benyttet til 
allmenn rekreasjon enn øvrige arealkategorier i planen. Det er hensiktsmessig å omtale og 
synliggjøre disse arealene slik det ble gjort i 1993-planen fordi arealene settes inn i en 
overordnet sammenheng. Utfordringene vurderes og synliggjøres, og retningslinjer bidrar til å 
ivareta områdenes funksjon som en del av grønnstrukturen gjennom å legge premisser for 
saksbehandling.  

Erfaringer med bruk av planen 
Planen har vært viktig og nyttig for saksbehandlere som argumentasjon og referanse i plan- 
og byggesaker. I følge Friluftsetaten har planen vært førende også for deres planer og 
utredninger, for investeringer og nyanlegg, og for forvaltning av friområdene. Spesielt i 
forhold til arbeidet med etablering av manglende turveilenker, har grøntplanen vært et viktig 
grunnlag for Friluftsetaten, og planen har bidratt til at det har vært mulig å holde fast ved 
turveiplanen fra 1949. Planen har vært viktig for å bremse lukking av vassdrag, men har i 
mindre grad fokusert på gjenåpning. Grøntplanen er fortsatt i aktiv bruk som 
vurderingsgrunnlag og premiss i saksbehandlingen i Plan- og bygningsetaten, og 
hovedprinsippene har fortsatt gyldighet. Det ble utarbeidet en sjekkliste som hjelpemiddel for 
å håndtere utbyggingspress mot grønne områder. Erfaringen tilsier at oppfølging ikke ivaretas 
tilfredsstillende gjennom en slik sjekkliste. Aktuelle temaer må i stedet innarbeides i rutiner 
og praksis gjennom kvalitetssystemet, eventuelt tas inn i planforslaget der hvor det er 
hensiktsmessig.  
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