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Forord 
 

Dette er vedlegg 2 til høringsutkast for revidert Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for den 
blågrønne strukturen i Oslos byggesone. 
 
Vedlegget gir en oversikt over forhåndsuttalelser som kom inn i forbindelse med varsling av oppstart 
av planarbeidet i desember 2007. På de følgende sider følger en opplisting og et sammendrag av hver 
enkelt forhåndsuttalelse samt en kopi av alle forhåndsuttalelsene. 
 
 
Plan- og bygningsetaten, april 2009 
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Liste over forhåndsuttalelser, varsel om oppstart d esember 2007 
 
Bydeler 
 

1. Bydel Stovner       18.01.2008 
2. Bydel Frogner       01.02.2008 
3. Bydel Bjerke       01.02.2008 
4. Bydel St.Hanshaugen      04.02.2008 
5. Bydel Ullern       04.02.2008 
6. Bydel Sagene       05.02.2008 
7. Bydel Nordre Aker      06.02.2008 
8. Bydel Søndre Nordstrand     07.02.2008 
9. Bydel Vestre Aker      13.02.2008 
10. Bydel Alna       18.02.2008 

 
11. Barnas representant i Bydel Frogner    15.01.2008 

 
Kommunale instanser 
 

12. Samferdselsetaten      13.12.2007 
13. Hafslund Nett AS      02.01.2008 
14. Helse- og velferdsetaten     08.01.2008 
15. Ruter AS       16.01.2008 
16. Brann- og redningsetaten     17.01.2008 
17. Eiendoms- og byfornyelsesetaten    29.01.2008 
18. Undervisningsbygg Oslo KF     18.01.2008 
19. Omsorgsbygg Oslo KF      30.01 / 25.02.2008 
20. Byantikvaren       12.03.2008 

 
Statlige instanser 
 

21. Forsvarsbygg       17.12.2007 
22. Regionkontor Landbruk     11.01.2008 
23. Fylkesmannen i Oslo og Akerhus    21.01.2008 
24. Kystverket sørøst      18.01.2008 
25. Rom Eiendom AS      21.01.2008 
26. Jernbaneverket Region Øst     21.01.2008 
27. Statens Vegvesen Region Øst     21.01.2008 

 
Andre 
 

28. Blindern Vel og Tåsen hageby vel    06.01.2008 
29. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo   15.01.2008 
30. Oslofjordens Friluftsråd     25.01.2008 
31. Oslo og omland friluftsråd     24.01.2008 
32. Lillomarkas venner      21.01.2008 
33. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus   21.01.2008 
34. Oslo Elveforum      21.01.2008 
35. Oslo Idrettskrets      25.01.2008 
36. Marit Bache       20.01.2008 
37. Helge Høifødt       20.01.2008 
38. Øyonn Groven Myhren, Ekebergskrentens ve og vel  16.04.2008 
39. Øyonn Groven Myhren, Ekebergskrentens ve og vel  19.05.2008 
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Bydeler 
 
1. Bydel Stovner, arbeidsutvalg 
- Peker på at følgende lokale Groruddalsplaner kan være viktige: Strategisk grøntstrukturplan for 

Groruddalen (2004), oppstart av kommunedelplan for Alna miljøpark (2007) og kommunedelplan 
for torg og møteplasser (ferdigstilles 2008).  

- Bærekraftig utvikling og biologisk mangfold i Stovner bydel står under sterkt press som følge av 
fortetting og utbygging på bygrensa. Dette fører tilstøy og luftforurensing gjennom økt trafikk 
både i bolig- og rekreasjonsområder som ligger inntil alle hovedinnfartsårer gjennom bydelen.  

- Gjennom bydelen går Rv 163 Østre Aker vei, E6 og Rv 4 Trondheimsveien.  
- Kommende Fossumdiagonal vil redusere kvaliteten på bydelens største rekreasjonsområde på 

Rommensletta. 
- Bærekraftig utvikling er best tjent med økt person og godstrafikk på Hovedbanen som også går 

gjennom bydelen.  
- Er tilfreds med at den blågrønne satsningen videreføres. 
- Har ingen kommentarer til foreslått oppbygning av planen og er tilfreds med at planen skal bli et 

praktisk verktøy i den daglige plan- og byggesaksbehandlingen. 
- Konstaterer at planen er vurdert fritatt fra krav om konsekvensutredning. Enstemmig vedtatt. 
 
 
2. Bydel Frogner, bydelsutvalget 
 
- BU er kjent med at Bydel Frogner er et av de tettest befolkede områdene i Norge og ber om at 

dette tillegges spesiell vekt i forhold til planlegging av grønnstruktur. Den tette delen av bydelen 
har få friarealer og grønne arealer. 

- På grunn av høy befolkningstetthet som følge av store tomteområder til utbygging, f.eks. på 
Majorstuen og Filipstad, må de grøntområder som er spesielt nevnt i plandokumentet ivaretas. 

- Arealer som er registrert som grønne i forbindelse med Plan- og bygningsetatens inventering 
2007, men som mangler reguleringsmessig status som friareal, bør vurderes for omregulering til 
dette formål. 

- Utearealer for barnehager/parker må inkluderes i begrepet grønt/friluftsområder og det må 
stimuleres til fleksibruk. 

- BU ber om at bydelen blir representert i referansegruppen. Enstemmig vedtatt. 
 
3. Bydel Bjerke, bydelsutvalget 
- Er positiv til måten planarbeidet er utformet på.  
- Bydelen har en rekke grønt- og friområder med stor verdi for lokalbefolkningen som grøntplanen 

vil kunne bidra til å sikre og utvikle videre. 
- Bydelen sitter på mye lokalkunnskap, både om bruk og forvaltning av den lokale grønnstrukturen, 

og det er derfor et sterkt ønske om at de blir representert i referansegruppen. 
- Hovinbekken, fra og med Isdammen på Årvoll og til og med bekkeløpet frem til Risløkkveien, 

samt Bredtvedtområdet bør inngå i planarbeidet. 
 
4. Bydel St.Hanshaugen, bydelsutvalget 
- Grøntplanen vil ha mye til felles med KDP for torg og møteplasser ved at de trolig vil omhandle 

mange av de samme parker og større friarealer. Føringer i KDP for byutvikling og bevaring og 
kommuneplan 2008 vil også være av stor betydning for Grøntplanen. Før planene sendes til 
politisk behandling bør det derfor gjennomføres en samordning av planene. 

- Det vises til at det nå gjennomføres grøntregistreringer med beskrivelser av bruk, vedlikeholds- og 
investeringsbehov også for de områder som forvaltes av bydelen. Det er viktig at det sammen med 
en revidert Grøntplan følger midler til rehabilitering og nyutvikling på de anleggene som forvaltes 
av bydelene. 

- Bydel St.Hanshaugen utarbeidet i 2000 et grønt bydelskart for bydelen som vil kunne gi viktig 
kunnskap om tilgjengelige grøntarealer i bydelen. 
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5. Bydel Ullern, byutviklings- og samferdselskomité 
- Tar varsel om oppstart av Grøntplanen til etterretning. 
- I avsnittet Planens innhold, nest siste strekpunkt, bes det om at det føyes til følgende: 

Retningslinjer for planlegging og arealforvaltning av grøntområder, retningslinjer for håndtering 
av utbyggingsforslag i og nær grøntområder. 

 
6. Bydel Sagene, bydelsutvalget 
- Støtter i hovedsak de føringer og premisser som legges til grunn. 
- Mener Byøkologisk program er en meget viktig premissleverandør for grøntplanen. Viser til 

innsatsmområde 1 som innehiolder strategier og tiltak som fokuserer på byøkologisk byutvikling, 
herunder fokus på press på friområder og friområdenes rolle som nærmiljøer, oppvekstmiljøer og 
møteplasser og forvaltning av disse. Det bør legges vekt på å bevare områder med ”spontant” 
(naturlig) vegetasjon og biologisk mangfold.  

- Forutsetter at eventuelle endringer i byøkologisk program fanges opp i arbeidet med grøntplanen. 
- Oppfordrer til at arbeidet med ”stille områder” inkluderes som en del av grøntplanen.  
- Bedre avgrensning av forholdet mellom beslektede kommunedelplaner som KDP Friluftsliv og 

Torg og møteplasser.  
- Deknings- og behovsanalyse som tar sikte på å beregne ønskelig dekningsgrad av grøntarealene, 

sett i sammenheng med byggesaker.  
- ”Blå-grønne bydelskart” representerer lokal kunnskap, men har ikke fungert etter intensjonen. Ny 

kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen bør fordele oppfølgings- og 
gjennomføringsansvar for gjennomføring, rullering og registrering av grønne bydelskart. 

- Bydelene må inkluderes direkte i arbeidet med planen. Det arrangeres åpent folkemøte om planen 
(mener de at vi skal gjøre det?) . Møtet bør avholdes på et gangske tidlig tidpunkt i planprosessen.  

- Planprogrammet (?) bør vurdere hvordan barneparkene kan knyttes nærmere opp mot utviklingen 
av grøntområdene, og om eksisterende regulering bør endres. Enstemmig vedtatt. 

 
7. Bydel Nordre Aker, bydelsutvalget 
- Det er viktig å sørge for gjennomgående, grønne turveidrag som binder marka til sentrum og 

forskjellige deler av bydelen.  
- Grønn rute må bli fullført reguleringsmessig og opparbeidet på gjenværende deler av strekningen. 

Øvrige turveidrag i bydelen mangler også opparbeidete traséer på enkeltdeler. Grøntplanen bør 
åpne for at det bevilges midler for regulering, manglende opparbeidelse og drift av disse. 

- Flere grøntområder og grøntdrag som ikke er spesifikt nevnt, f.eks. Damefallet og Havnajordet må 
tas med i oversikten for bydelen. Områder beskrevet i mulighetsplan fra Grefsen – Kjelsås 
inkluderes. Større private grøntområder rundt institusjoner og liknende som har betydning for å 
opprettholde et grønt preg, f.eks. Berg gård, bør omtales i Grøntplanen. 

- Disponible tomter i Nydalen, inkl. Sandakerveien 113-119, bør delvis disponeres som 
grøntområder for rekreasjon og friluftsliv for beboere, ansatte og studenter i Nydalen. 
Turveiarealer langs Akerselva må ferdigstilles og evt. legges om for å sikre et sammenhengende, 
grønt turveidrag i minst mulig kontakt med biltrafikk og parkeringsarealer. 

- Kolonihagene Sogn og Solvang må utvikles og bevares, og tilgjengeliggjøres i den grad det ikke 
skjer på bekostning av primærbrukerne. 

- Grøntplanen bør ha med en vurdering om hvordan byøkologisk tenkning kan prege arealbruken. 
- Informasjons-/medvirkningsmøter bør kanaliseres pr. bydel og suppleres med en offensiv innsats 

for å skape lokalt engasjement. 
 
8. Bydel Søndre Nordstrand, bydelsutvalg 
- Er positive til at planen revideres og at det lokale perspektivet styrkes.  
- Viktig at planleggingen av grøntområder, parker og turveier ses i sammenheng med driften av 

disse. Parker og turveier må oppleves trygge og være universelt utformet. 
- Grøntområder, parker og parsellhager i boligområder vurderes spesielt viktig i Søndre Nordstrand 

som er den bydelen i Oslo med flest barn og unge. 
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- Arbeidet med grøntplanen må ses i sammenheng med andre relevante planer f eks 
kommunedelplan for torg og møteplasser, kommunedelplan for anlegg for friluftsliv og idrett m fl.  

- Har ikke på dette stadiet innspill til konkrete forslag eller endringer, men avventer et konkret 
planforslag.  

- Ser det som en fordel at Grønt kart, tilsvarende Grønt kart som tidligere er laget for Hauketo/ 
Prinsdal, blir laget for øvrige områder i bydelen. Ber administrasjonen ta kontakt med Plan- og 
bygningsetaten for å avklare drahjelp til den generelle planleggingen. 

- Viktig at det gis tilstrekkelig med tid til å komme med innspill fra bydelene når konkret 
planforslag foreligger og at planen følges opp med oppdaterte, leselige kart med farger.  

- Beboerengasjementet krever at politikerne må få rikelig tid til kontakt med beboerorganisasjoner 
og andre interessenter i denne saken. Vedtaket var enstemmig. 

 
9. Bydel Vestre Aker, bydelsutvalget 
- Tar saken til orientering. 
- Understreker viktigheten av å ivareta alle stier og smett i Oslo vest som representerer viktige tur- 

og rekreasjonsområder i nærmiljøet. 
 
10. Bydel Alna, miljø- og byutviklingskomitéen 
- Det er nødvendig med en revidering av Grøntplanen. 
- Er bekymret for den økende trafikken i bydelen og de negative konsekvenser støy og 

luftforurensning har for kvaliteten på bydelens grøntområder. 
- Hensiktsmessig at planen suppleres med nye temaer og problemstillinger. 
- Viktig med hensyntagen og samspill med lokale planer og tiltak. Det vises spesielt til 

kommunedelplan for Alna miljøpark, Groruddalssatsingens oppfølging av Strategisk 
grønnstrukturplan for Groruddalen samt arbeidet i Groruddalssatsingens Programområde 2 om 
Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø og innspill til kommunal plan for idrett og friluftsliv. 

 
11. Barnas representant i Bydel Frogner 
- Konsekvenser av økt fortetting er bla. større press på gjenstående grønne ”ubrukte” arealer og økt 

trafikk. Det bes om at barn og unges krav til trygg skolevei og oppholdsarealer/lekemuligheter 
med trygg atkomst gis en særlig vurdering i planarbeidet. 

- Det bes om at arealer registrert som grønne i forbindelse med Plan- og bygningsetatens 
inventering 2007?, men som mangler reguleringsmessig status som friareal, vurderes for 
omregulering til dette formål. 

- Det må gis høy vernestatus for eksisterende grønne arealer samtidig som det stilles krav til 
etablering av nye friarealer for eksempel i utbyggingsområder. 

- Barnas representant ber om å bli representert i referansegruppen for planarbeidet. 
 

Kommunale instanser 
 
12. Samferdselsetaten 
 
- Ønsker å bli holdt orientert om arbeidet og vil bli varslet dersom det foreslås endringer i arealer 

som er regulert til offentlig trafikkområde. 
- Regulerte friområder bør i prinsippet inneholde turveier og ikke en blanding som i dag med 

turveier og gang-/sykkelveier. 
- Det må legges opp til universell utforming både til og i grønnstrukturen i byggesonen så langt som 

det er mulig. 
 
13. Hafslund Nett AS 
- Har linje/kabelanlegg og stasjonsanlegg i de fleste aktuelle reguleringsområdene og orienterer om 

retningslinjer og krav som gjelder i forbindelse med deres anlegg. 
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14. Helse- og velferdsetaten 
 
- Støtter at temaet ”Støy og stille områder” tas opp i forbindelse med revisjon av gjeldende 

Grøntplan, jf. støyretningslinje T-1442. 
- I tillegg til kartlegging av et begrenset antall ”stille områder” i forbindelse med den overordnede 

grønnstrukturen, må støyforhold også behandles i forbindelse med teamet ”lokal grønnstruktur”. 
Det er viktig at boliger har lokale forbindelser til grønne områder som ikke er så belastet av støy 
eller forurensning at det oppfattes som barrierer. 

- For luftkvalitet er grønne områder, særlig i indre by, viktige ”pusterom” for dem som bor nærmest 
de mest trafikkerte veiene og dermed er utsatt for luftforurensning ved boligen sin. 

 
15. Ruter AS 
 
- Det er konflikter knyttet til overordnede mål om grønnstruktur og overordnede mål om 

kollektivtrafikk som med fordel kan belyses og drøftes som en del av kommunedelplanen. Ruter 
AS bistår gjerne i dette arbeidet. 

 
16. Brann- og redningsetaten 
 
- Planarbeidet må ivareta Brann- og redningsetatens muligheter for å utøve rednings- og 

slokkeinnsats i bygninger ved brann. 
- Dersom planarbeidet evt. omfatter opparbeidelse av gatetun/omfattende beplantning i bygater må 

dette vurderes i forhold til overnevnte. Erfaring med eksisterende gatetun er at utformingen og 
bruken av disse kan forsinke, i verste fall hindre deres rednings- og slokkeinnsats. 

- I forhold til vassdrag vises det til deres uttalelse til KDP for Alna Miljøpark. 
 
17. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
 
- Overordnede føringer om bevaring av grønnstrukturer som oppfattes som friområder, men som har 

andre reguleringsformål, vil kunne komme i konflikt med forutsigbarhet i byggeprosjekter samt 
sette områdene under sterkt utbyggingspress. Man bør derfor i større grad enn nå identifisere 
viktige grøntområder som ønskes sikret og regulere disse til friområder. 

- I større boligprosjekter bør det vurderes å endre praksis til å regulere arealer, som i dag avsettes til 
felles utearealer, til offentlige friområder. Hovedhensikten med en slik fremgangsmåte vil være å 
sikre friområder i områder med sterkt byggepress, særlig i indre by. 

- Områder som reguleres til friområder bør opparbeides og innløses av kommunen. Det må derfor 
være samsvar mellom regulering og ressurser som avsettes til innløsing. 

 
18. Undervisningsbygg Oslo KF 
 
- Undervisningsbygg vil gjerne være representert i referansegruppen. 
- For skolene er grøntområder i nærmiljøet en svært viktig ressurs og et viktig tilleggsareal både i 

undervisningen (for turdager og uteaktiviteter m.m.) og som sosial arena. 
 
19. Omsorgsbygg Oslo KF 
 
- Større behov for barnehageplasser i de sentrale bydeler betyr at et økt antall barnehager må sikre 

sin andel av uteareal og grønne lunger i sentrumsområder. Planlegging av grøntområder kan derfor 
ikke bare planlegges for den generelle bybeoer, men også for grupper med spesielle behov. 

- Nytenkning innen eldreomsorgen betyr at enkelte sykehjem også må sikres en plass i aktive og 
trafikkerte strøk nær sentrum. Dette vil også bidra til å legge press på grøntområdene og må 
hensyntas i arealplanleggingen. 

- De største utfordringene knyttet til utvendige bruksareal, parkområder og grønne lunger ligger i 
sentrum. Erfaringsvis vil det også komme sterkere krav til allmenne friområder i ytre strøk av 
byggesonen slik at offentlige behov risikerer å komme i andre rekke også her. 
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- Omsorgsbygg etterlyser større forståelse for at enkelte bebygde områder kan legges ut til friareal, 
mens eksisterende friareal kan tas i bruk til utbygningsformål dersom dette er hensiktsmessig. 
Dvs. et grøntregnskap som i sum ikke gir mindre totalt friområdeareal. 

 
Tilleggsbemerkning, 25.02.2008: 
- Grønnstruktur er noe langt mer enn regulerte friområder. Mange byggeområder, f.eks. barnehager 

med lite bygningsmasse og mye utomhusareal, framstår som langt grønnere enn mange av de 
regulerte friområdene. Mye av dagens friområder bærer preg av å være restareal. Dagens 
reguleringskart gir derfor ikke et riktig bilde av byens faktiske grønnstruktur. 

- Det bør foretas en registrering både av regulerte friområder som ikke fungerer etter hensikten, og 
ubebygde områder som brukes eller kan være potensielle friområder, med tanke på evt. 
omregulering. 

- Anmoder om revidering av dagens reguleringspraksis som innebærer at barnehagers utomhusareal 
klassifiseres som byggeområde på linje med utomhusareal for boliger, jf. kvaliteter som 
barnehagenes utomhusareal har i form av mangfold og aktivitetstilbud til barn og unge. 

 
20. Byantikvaren 
- Byantikvaren opplever at det er et omfattende sammenfall mellom de grønne verdiene og 

kulturminneverdiene i Oslos byggesone. Dette både i forståelsen av at:  
1) En høy grad av grøntområdene er sterkt kulturpreget. 
2) Kulturminneverdiene i disse områdene bidrar aktivt til områdenes attraktivitet og 
opplevelsesverdi. 

- Områdene har både vært underlagt en offentlig forvaltning og vært gjenstand for en lokal 
bevissthet som har dempet det utbyggings- og endringspresset vi ellers ser i byggesonen. 
Byantikvaren har derfor kunnet fokusere etatens ressurser på andre områder.  

- Byantikvaren ser samtidig et behov for å optimalisere samspillet mellom etatene.  
- Det er viktig at nødvendige avklaringer blir foretatt tidlig nok i prosessene, slik at det ikke oppstår 

konflikter som følge av at de ulike mål og oppgaver etatene er satt til å ivareta.  
- Byantikvaren anbefaler at kulturminneaspektet blir godt integrert i arbeidet med 

grønnstrukturplanen, i mottatt materiale synes tematikken å være underkommunisert. 
- Kommunedelplan er videre ment å få rettsvirkning for de arealene den skal omfatte. Dette vil 

medføre behov for enten en prosessuell bestemmelse for senere avveining av kulturminnehensyn 
(slik det nå legges opp til i Kommundelplan for torg og møteplasser) eller en konkret avveining og 
løsningsvurdering som del av planarbeidet. Ved sistenevnte løsning er det viktig at Byantikvaren 
gis tilstrekkelig tid til en slik avklaring. Utsjekking som en del av offentlig ettersyn vil ikke være 
en tilfredsstillende løsning.  

- Byantikvaren vil strekke seg for å bidra til tematiske eller konkrete avklaringer eller i avveininger 
i den grad arbeidsgruppen inviterer til dette.  

- Byantikvaren viser til diverse tidligere og pågående plan- og utredningsarbeid hvor 
kulturminnefeltet er integrert. Disse er: 
• Byantikvarens innspill til kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2020. 
• Byantikvarens forslag til verneplan for Akergårdene. 
• Byantikvarens forslag til strategi for vern av maritime kulturminner. 
• Pågående kommuendelplanarbeid for Alna. 
• Pågående kommuendelplanarbeid for Lysaker/Sørkedalsvassdraget. 
• Pågående kyststiprosjekt. 
• Gjennomførte planarbeid for øyene. 
• Gjennomført planarbeid for Østensjøområdet. 
• Kommunedelplan for torg og møteplasser. 
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Statlige instanser 
 
21. Forsvarsbygg 
 
- Har ingen bemerkninger ved oppstart av planarbeidet. 
 
22. Regionkontor Landbruk 
 
Bør trekkes med i arbeidet dersom dyrkede arealer eller skogarealer innenfor byggesonen mot 
Østmarka, 4H-gården eller de teiger de leier i området eller Bygdøy blir berørt. 
 
23. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
- Mindre grønne områder, spesielt de som ikke er planmessig sikret, må behandles grundig i 

grøntplanen. Planen bør inneholde prinsipper for forvaltning og sikring av områdene dersom de 
har verdi som biotoper eller rekreasjonsareal. 

- Grøntregistreringene bør gi et godt grunnlag for at grøntplanen kan inneholde en strategi for 
hvordan man skal oppnå bedre dekning i de områdene som har dårlig tilgang til grøntområder. 

- Det bør vurderes om kommunedelplanen kan sette premisser for bevaring av større trær på 
utbyggingstomter. 

- Det forutsettes at planen tar for seg vassdragenes betydning som grøntkorridorer. 
- Planen bør også fokusere på andre grønne korridorer som er viktige som biotoper, 

forbindelseslinjer for vilt og som rekreasjonsareal. 
- Det overordnede målet om gjenåpning av vassdrag bør forsterkes gjennom kommunedelplanen 

ved å sette krav til at bekkegjenåpninger alltid skal vurderes på eiendommer der det ligger en 
lukket bekk i grunnen. 

- Planens vassdragsdel bør sees i sammenheng med krav og premisser i EU’s rammedirektiv for 
vannforvaltning. 

 
24. Kystverket sørøst 
 
- Oslo Havn KF må på et tidlig tidspunkt tas med på råd ved problemstillinger knyttet til 

lokalisering/utvikling av grøntarealer og turveier i eller i nærheten av kommunens havneområder. 
  
25. Rom Eiendom AS 
- Viser til at kommunedelplanen i særlig grad vil berøre to byområder der de er sterkt involvert, 

Groruddalen og Filipstad. 
- De gjengir deler av uttalelsen avgitt til oppstart av kommunedelplan for Alnaelva miljøpark hvor 

de peker på at jernbanearealene flere steder ligger tett opp til elveløpet og at det kan få 
konsekvenser med hensyn til flom, sikkerhet, tigjengelighet over elva, attraksjon for turjgengere.  

- Grønplanen bør ikke ha til hensikt å fastlegge fysiske arealdisponeringer i detalj, men avklares på 
reguleringsnivå. De viser til innsendt reguleringsplan av juni 2006 fra Filipstad utvikling AS. 

- Finner det naturlig at grønnstrukturplanen stiller opp noen mål og intensjoner når det gjelder bruk, 
innhold, karakter og innbyrdes differensiering av ulike typer grøntarealer på bynivå. Planen bør si 
noe om hvilken rolle Filipstad-området tenkes å spille i denne sammenheng og hvilke behov man 
ønsker at de fremtidige grøntarealene på Filipstad skal tilfredsstille. Interessene til lokalmiljøet på 
den ene side og til byen som helhet på den andre side må avveies mot hverandre når de kvalitative 
krav til grøntarealene på Filipstad skal fastsettes. 

- De legger til grunn at den kommende kommunedelplanen ikke vil gå på tvers av de to vedtatte 
reguleringsplanene for Bjørvika.  

 
26. Jernbaneverket Region Øst 
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- Viser til uttalelser avgitt til 5 tidligere og pågående planarbeider herunder Strategisk 
grøntstrukturplan for Groruddalen av 16.06.2003, m. fl.  

- Det er flere utfordringer knyttet til grøntområder nær inn mot jernbaneanlegg (jf blant annet krav 
knyttet til støy og ”stille områder”).  

- Bekkeåpninger, kryssing og sammenbinding av større grøntområder stiller særskilte krav knyttet 
til nærhet til jernbanealegget og dets høyspenningsanlegg på 16kV. Disse må være ivaretatt før 
ideene forsøkes fastsatt som del av prinsipper for grøntstrukturen og som en premiss for videre 
arealplanlegging.   

- Jernbaneverket har ikke ytterligere arealer å avgi i Oslos byggesone. Grøntstrukturplanen kan 
derfor ikke basere seg på bruk av Jernbaneverkets sporarealer eller kryssing/overbygging av disse 
uten at dette er forhåndsgodkjent. Viser til pågående prosesser knyttet til Groruddalen og 
Bjørvika/Fjordbyen med ulike detaljplaner for enkeltområder. 

- Ber om å bli kontaktet underveis i planarbeidet når arealbruk og bestemmelser som kan berøre 
jernbaneinfrastrukturen skal konkretiseres.  

 
27. Statens Vegvesen Region Øst 
 

Følgende tema bør vurderes i forbindelse med planarbeidet: 
- Grøntbelter langs hovedveinettet mht. til å sikre tilstrekkelig byggegrense, estetisk forvaltning, 

biologisk mangfold og hindre spredning av uønskede arter. 
- Støyforhold i friområder og koordinering med arbeidet med stille områder. Turveier som krysser 

hovedvei må behandles særskilt. 
- Vannspeil og vassdrag i nærheten av hovedveinettet. Sikre rensing og fordrøyning av 

overflatevann fra bebyggelse og veianlegg, gjenåpning av bekker/elveløp m.m. 
- Koordinering med arbeidet med vannforskriften. 
- Kartlegging av gamle fyllinger og fyllplasser langs vassdragene samt vurdere områder som er 

egnet for snødeponering. 
- Dersom deler av planen skal gjøres juridisk bindende for områder av betydning for Statens 

Vegvesen må dette avklares i tett dialog med dem. 
- Statens Vegvesen vil kunne ha innsigelse til planen dersom den medfører negative konsekvenser 

for deres forvaltning eller ekstra kostnader. 
 

Andre 
 
28. Blindern Vel og Tåsen Hageby Vel 
- De forutsetter at områder hvor det har blitt bygget midlertidige barnehager tilbakeføres til 

grøntområder innenfor en kort tidshorisont. 
- Ønsker en reell sikring og styrking av turveisystemet med arealmessig sikring av hele turveinettet, 

sikring av turveitraseer av en viss bredde (?), sikring av parker og grøntområder inntil turveier, 
opparbeiding av turveitraseene til en tilfredsstillende bruksstandard, merking av turveitraseene. 

- Nytt tema til grøntplanen: kvaliteten av grøntområdene som er viktig i et økologisk perspektiv. For 
å begrense spredning av fremmede arter foreslår de at utbyggere bør pålegges å benytte 
jord/fyllmasse av tilfredsstillende kvalitet, og behandle/tilrettelegge kantsoner, restarealer, grøfter 
mv med tanke på å unngå at introduserte arter etablerer seg. Foreslår at slike tiltak blir en del av 
byggetillatelsen (er den ikke det?).  

- I de tilfeller hvor utbygging skal skje nær eller i et område med trær eller skog, bør utbygger 
forpliktes til å sikre disse i byggeperioden og dokumentere hvordan dette skal gjøres.  

- I begge tilfeller kan det kreves at utbygger forelegger en marksikringsplan som del av 
utomhusplan, samt at de pålegges å dokumentere at de har fagkompetanse til å ivareta disse 
forholdene. 

- Minner om ”Blå liste”.  
 
29. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo 
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- Ønsker å delta i planprosessen og viser til tidligere erfaringer med lokale samarbeidsgrupper som 
er et konsept de ønsker videreutviklet.  

- Arbeidet må ta utgangspunkt i alle grønne områder som er tilgjengelige for allmennheten 
uavhengig av reguleringsstatus og størrelse. De etterlyser bystyrets vedtak av 16.03.2005 hvor det 
ble bedt om en kartlegging av alle grøntområder. 

- Mener man burde henvise til kommuneplan 2008 og revidert plan for anlegg og områder for 
friluftsliv av 2008 i stedet planer fra 2004. 

- Oppfatter at kommuneplan 2008 legger sterkere vekt på bevaring og videreutvikling av 
grønnstrukturen, og mener at føringer fra denne må få direkte betydning for grøntplanen, blant 
annet i forhold til fortetting (s 40 i KP).  

- Turveiene må gis høyere prioritet i grøntplanen 2008 og inngå med tydelighet i planprosessen. 
Den nye grøntplanen må ha som et av sine hovedmål å sørge for fornyelse og videreutvikling av 
turveiene.  

 
 
30. Oslofjordens Friluftsråd 
 
- OF er opptatt av å få til en sammenhengende kyststi rundt Oslofjorden. I tilknytning til kystiene 

kan det etableres rundløyper som bla. inkluderer eksisterende stinett som går innover land i 
eksisterende grønnstruktur. 

- Regionalt viktige områder som bør sikres for allmennheten er arealer ved og mellom 
Sollerudstranda og Huk (parsell mellom Hukodden og ”nudiststranda”). 

- Det bør settes fokus på tilgjengeligheten til strandarealene sørover fra Oslo og langs Mosseveien, 
jf. strandsoneprosjektet. Flere av de i dag lukkede offentlige områdene langs sjøen bør åpnes og 
tilrettelegges for allmennheten. 

- I kommunedelplanen bør det ses nærmere på privateide næringsområder med allment tilgjengelige 
friluftsarealer (eks. Vækerøparken v/ Hydro). 

- Allemannsretten i strandsonen må håndheves ved fjerning av ulovlige fysiske stengsler m.m. 
- Det er viktig med et tilfredsstillende vedlikehold av byens grønnstruktur. Det burde brukes mer 

ressurser, inkludert informasjon/skilting, for å hindre at friområder brukes som dumpeplasser. 
- OF er opptatt av en mer arealøkonomiserende bruk av båthavner/vinteropplag samt økt fokus på 

miljøvern, kildesortering m.m. 
- Fysisk aktivitet bør vurderes inkludert som tema i planen, jf. Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 

”Resept for et sunnere Norge – folkehelsepolitikken” som fremholder at folkehelse bør bli en del 
av samfunnsplanleggingen. Grønnstrukturen i byene er viktig for å legge til rette for fysisk 
aktivitet i nærmiljøet. 

- Det bør fokuseres på befolkningsutviklingen i Oslo, dvs. hvor det største arealpresset vil bli og 
hvor det er størst behov for grøntområder. 

- Planen bør også berøre temaet universell utforming. 
- Skoler og barnehager bør i større grad trekkes inn i forvaltning og evt. utviklingsplaner for 

grønnstruktur i nabolaget. Det anbefales at det foretas ”barnetråkkregistreringer” der viktige 
områder for barn og unge kartlegges ifht. aktiviteter og hvor mye de er brukt. 

- En forenklet verdi- og konsekvensvurdering bør legges til grunn om det fremover er aktuelt å 
bygge ut grønnstruktur i byggesonen. Viktige tema er her friluftsliv og rekreasjon, naturverdier, 
biologisk mangfold og barn og unge. 

- I planen bør det ses nærmere på utilfredsstillende utslippsløsninger som kan gi lokale punktutslipp 
i elver og fjorden. 

- Det er viktig å kartlegge og ajourføre registreringen av biologisk mangfold. Naturvern og 
friluftsliv går stort sett hånd i hånd, men det kan være aktuelt å kanalisere ferdsel utenom/legge 
opp til enklere turveistandard forbi sårbare områder. Informasjon om naturverninteresser og 
holdningsskapende arbeid er også viktig. 

- Problemstillinger knyttet til havnivåstigning på grunn av global oppvarming bør vurderes tatt inn i 
planen. 

 
31. Oslo og omland friluftsråd 
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- OOF er særlig opptatt av sikring og videreutvikling av byens grønnstruktur, herunder blågrønne 

struktur. Grønnstruktur og grønne lunger har ikke godt nok kommunalt vern. OOF og Nettverk for 
grønne lunger med flere tar til orde for et lovfestet vern av grønne lunger, jf. pågående lovarbeid 
for vern av Oslomarka. Grøntplanen med dens juridiske bindingsstatus anses å være et godt 
redskap for bedre sikring av grønne lunger. 

- OOF er i samarbeid med Nettverk for vern av grønne lunger involvert i et pilotprosjekt for å 
kartlegge grønstruktur i Oslo. Natur- og friluftsorganisasjonene har lenge etterlyst god nok 
informasjon om reduksjon av grønnstruktur i Oslo. Det er særdeles viktig at både regulerte og 
uregulerte områder inkluderes i en slik kartlegging. OOF orienterer gjerne om status i pågående 
pilotprosjekt. 

- Det etterlyses bedre rutiner for overvåking av tilgjengelige grøntområder. Det er et alvorlig 
demokratisk problem at kommunal reguleringsstatus og overordnede føringer blir tilsidesatt uten 
konsekvenser for utbygger eller kommune når grøntområder beslaglegges til andre formål. Det bør 
utarbeides rutiner for hvordan slike situasjoner skal håndteres. 

- Det er positivt at turveinettet skal prioriteres både i dette og parallelt planarbeid. OOF har 
inngående kunnskap om turveinettets status, og ikke minst mangler, og samarbeider gjerne med 
kommunen om dette. F.eks. kan det opprettes et forum tilsvarende SaFoVa for turveier. 

- Det er behov for et sterkere vern av enkelttrær og dette er et tema som bør inkluderes i 
grøntplanen. 

- Det vises til sammenhengen mellom god tilgang på grøntområder og forebygging av en lang rekke 
velferdssykdommer.  

- Planarbeidet bør vektlegge uterommenes tilgjengelighet og grønne kvalitet ved at de er attraktive, 
beskyttet for støy så langt som mulig og innehar tilfredsstillende momenter av vann og vegetasjon. 

- Målsettinger i forslag til ny kommuneplan om at ingen regulerte friområder skal utbygges uten 
tilsvarende erstatning og at andre grøntområder får en regulering i tråd med denne bør 
understrekes i ny grøntplan. 

 
32. Lillomarkas venner 
 
- Det er gjennomgående dårlig vedlikehold av turveinettet. Kommunen må sette av tilstrekkelige 

midler til vedlikehold for å stimulere til bruk og motivere brukerne til å holde arealene ryddige. 
- Mange turveier er brutt av hovedveier, jernbane, T-bane eller bare opparbeidet bitvis, f.eks. på 

tvers av Groruddalen. Det er viktig at det sikres sammenhengende turveitraséer. 
- Det må lages skjøtsels- og restaureringsplaner for de raskt tilgroende engene i Groruddalen og 

bevaringsplaner for biotoper der den naturlige vegetasjonen bør tas vare på. 
- Randsonene mot Marka og andre hundremetersskoger må bevares som naturområder og ikke 

bygges ned, heller ikke til formål som idrettsanlegg og barnehager. 
 
33. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus 
 
Ønsker at følgende tilleggsmomenter tas med i planarbeidet fra starten av: 
- Det bør informeres bedre om hvorfor det er behov for en ny plan. 
- For hvem er grønnstrukturen viktig – mennesker, dyr, planter, utbyggere, friluftsetat? 
- Kommunen som arena for innbyggernes iboende livskraft gjør behovet for grøntområder av 

forskjellig karakter nødvendig. 
- Parallelt med arbeidet for å sikre biologisk mangfold må man også jobbe for å motvirke genetisk 

utarming. 
- Grøntområder som rammer og buffersoner rundt bevaringsverdige objekter. 
- Grøntområder som i seg selv er kulturminner. 
 
34. Oslo Elveforum 
 
- Kommunedelplan for grønnstruktur vil kunne styrke den senere tids positive utvikling med bedret 

vannkvalitet og liv i bekkene i byen. 
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- Ønsker sterkere fokus på sikring av byvassdrag med grønne kantsoner og sammenhengende 
grøntdrag. Det må tilrettelegges for styrking av biologisk mangfold i praksis. 

- I den nye planen bør det i langt større grad tas hensyn til naturens mulighet til å utvikle det 
biologiske mangfoldet – i tillegg til menneskets behov. 

- Det er flere aktuelle gjenåpningsprosjekter, herunder arbeidet med KDP for Alna Miljøpark som 
byr på flere gjenåpningsmuligheter og muligheter for sammenhengende grønne drag. 

- Kantvegetasjon langs bekkene er viktig for å bremse og rense vann før det når elva, biologisk 
mangfold samt at det har en estetisk verdi. Gjenskapte vannmiljøer i byområder bør kunne gi 
opplevelsesverdier som minner om det opprinnelige vassdraget. 

- Å sikre sammenhengen og størrelsen på grøntdragene langs bekker og i byen generelt er viktig for 
å utvikle det biologiske mangfoldet og å gi muligheter for turveier og opplevelser. 

- For gode planprinsipper som anbefales lagt til grunn for planen vises det til heftet ”Biologisk 
mangfold – fra teori til handling” (2003) og notatet ”Kantvegetasjon langs elver”. 

 
35. Oslo Idrettskrets 
 
- Grøntarealer er viktig for barns oppvekstvilkår i byen og Oslo idrettskrets arbeider for å sikre barn 

tilgang til leke- og idrettsarealer der de bor. 
- Oslo Idrettskrets ønsker å delta i referansegrupper som nedsettes i arbeidet med planen. 
 
36. Marit Bache 
- Kommer med mange konkrete eksempler som underbygger innspillene. Har også lagt ved 40 

bilder. 
- I tillegg til å omtale en overordnet grøntstruktur må de lokale områdene tydelig inn i planen.  
- Hovedprinspippet må være å bevare grønne områder i bydelene, også områder som i dag framstår 

som ubrukte brakkområder, men som kanskje er små oaser hva angår fugle- og dyreliv. 
- Sammenhengende grønne stier må tas vare på, bygges ut og gis bedre tilsyn. Vedlikehold og 

søppelplukking må prioriteres høyere enn i dag. Den nye grøntplanen må medvirke til dette (f eks 
gjennom å foreslå at det opprettes et sentralt ”grøntpoliti”) 

- Unike byskoger som på Ekeberg må kartlegges og vernes mot aktiviteter som endrer dem bort fra 
å være skog. 

- Grøntplanen bør si noe om opprusting og bevaring av de grønne åpne T-banestasjonene. Grønnere 
kollektivnett bør inn i grøntplanen. 

 
37. Helge Høifødt 
- Forslår som del av arbeidet med revidert kommunedelplan at parkene i byen gis offisielle navn, at 

kommunen tar initiativ overfor leverandører av kart på internett om å merke parkene i sine kart, at 
det settes opp skilt ved inngangen til parkene. 

- Som en del av planarbeidet bør det gjøres en gjennomgang av utsiktpunktene i byen med sikte på å 
forbedre utsikten ved å ta vekk vegetasjon, f eks gjelder det St. Hanshaugen, Kampen park, Blåsen 
(små trær forstyrrer utsikten i vinkelen fra Valleløkken til Ekeberg), Korsvollparken, flere steder 
på Ekeberg.  

- Foreslår at det utredes en park i Eebergskråningen der utsikten over byen er best, for å sikre at 
utsikten i hele den mulige vinkelen blir tilgjengelig uten å måtte bruke et kommersielt tilbud som 
restauranten eller stå midt i trafikken der plaketten med ”Skrik”-punktet er. 

- Har lagt ved en oversikt over parker som ikke har entydige navn eller utstrekning. 
 
38. Øyonn Groven Myhren, Ekebergskrentens ve og vel 
- Innsender ønsker et sterkere fokus på nedre Lodalen. Nedre Lodalen har etter innsenders    

beskrivelse blitt stemoderlig behandlet og drastiske tiltak for området er nødvendig. Vedlagt 
innlegget følger dokumentet ”Miljøvarsko fra Gamle Oslo syd”. Dokumentet er skrevet som 
opptakt til arbeidet med trafikkplan for Gamle Oslo. I nedre Lodalen har fotgjengere og syklende 
lite gunstige forhold. Som tiltak foreslås det å omgjøre Dyvekes vei til gang-/sykkelvei. Veien 
som formelt er lokalvei, belastes kun av gjennomfartstrafikk og har ingen lokale kvaliteter som 
motortrafikkåre. 



 13 

 
39. Øyonn Groven Myhren, Ekebergskrentens ve og vel 
- Et kommunalt eid område med gode muligheter for opparbeidelse til lekeplass har falt ut av 

Kommunedelplan for torg og møteplasser. Innsender kan heller ikke se at området ligger inne i 
Kommunedelplan for grøntplan. Det er et ønske om at området som ligger mellom Dyvekes 
vei/Konows gate/Inges gate inkluderes i Kommunedelplan for grøntplan da det er et økende behov 
for lekearealer for barna i området. 
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Kopier av forhåndsuttalelser: 
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Postadresse: Boks 364 sentrum, 0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00

Telefaks: 23 49 10 01

Internett: www.pbe.oslo.kommune.no 
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