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1 INNLEDNING  

1.1 Hensikt   

Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan Viak ble vinteren 2008/2009 engasjert av Oslo kommune 

ved Avdeling for byutvikling. Hensikten var å utarbeide grunnlagsmateriale til revidering av 

grøntplan for Oslo, knyttet til grønnstrukturens betydning for lokalklima og luftkvalitet innenfor 

Oslos byggesone. Arbeidet ble primært utført innenfor to ukeverk.  

Prosjektansvarlig har vært Siv.ark. Hanne C Jonassen som har spesialkompetanse på 

lokalklimaanalyser i plan- og prosjekteringssammenheng. Landskapsarkitekt Gunvor 

Huseby, med spesialkompetanse på grønnstrukturens betydning for lokalklima, har vært 

medarbeider på prosjektet.  

Førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Institutt for plante- og miljøvitenskap v/ 
UMB har bidratt med viktige innspill om vegetasjonens betydning for luftkvalitet (muntlig 
meddelelse). Elisabeth Øren Arvesen og Inger Merete Vereide i Avdeling for byutvikling i 
Oslo kommune har vært viktige diskusjonspartnere. 
 

1.2 Rapportens innhold 

Beskrivelsen og den kartmessige fremstillingen av dagens lokalklimatiske situasjon er 
relatert til grønnstrukturen innenfor Oslos byggesone, med utgangspunkt i Emonds 
kategorier. Sammenhengen mellom dagens grønnstruktur og lokalklima, samt hvilke 
grøntområder det er særlig viktig å ta vare på, er beskrevet.  
 
1. Temakart for Emonds kategorier: 
Temakartet er prinsipielt framstilt og viser Emonds fem kategorier som grønnstrukturen er 
inndelt i, ut fra betydning for lokalklima og luftkvalitet. I tillegg er det definert en sjette kategori 
for temperaturutjevnende soner.  
 
De seks kategoriene/sonene er: 
 

1. Ventilasjonssoner/-kanaler  
2. Vindbeskyttende soner1  
3. Friskluftstilførselssoner  
4. Filtersoner 
5. Stagnasjonssoner/inversjonssoner  
6. Temperaturutjevnende soner 

 
1.  Anbefalingskart 
Det er utarbeidet et anbefalingskart som viser grønnstruktur med betydning for lokalklima og 
luftkvalitet, samt områder som krever spesiell behandling for å bedre lokalklimaet og 
luftkvaliteten i området. Anbefalingskartet har følgende inndeling: 
 

 Områder som er svært viktige for lokalklima og luftkvalitet, og som bør 
bevares. 

                                                
1
 Navnet er endret fra Beskyttelsessoner-/leskjermer som er brukt i Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, DN-
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 Områder som har betydning for lokalklima og luftkvalitet, der 
prinsipper/retningslinjer bør følges.  

 Potensielle utviklingsområder som krever spesiell behandling for å bedre 
lokalklima og luftkvalitet.  

 Vegetasjonsrikt utbyggingsområde hvor lokalklima og luftkvalitet hensyn bør 
tas i planleggingen. 

 Ventilasjonskanaler som bør gjenopprettes. 
 

 
2. Forslag til retningslinjer/prinsipper for å ivareta lokalklima og luftkvalitet i 
grøntplanen 
Det er utarbeidet retningslinjer/prinsipper for utforming av grønnstruktur for følgende forhold: 
 

a.  i forbindelse med utbyggingsprosjekter, herunder grønnstruktur; som leskjerm mot vind 
og forurensing (filtersoner), som friskluftsbidrag og utluftning, samt som 
temperaturutjevnere. 
 
b. langs kommunikasjonsårer, både av hensyn til vindskjerming der hvor det er 
aktuelt, og av hensyn til luftforurensing. 
 
c. tunnelprosjekter, prinsipper for beplanting/terrengbearbeiding ved tunnelåpninger. 
 
d. i områder med spesiell lokalklimatiske områder, som f eks langs vassdrag, eller nær 
stagnasjonsområder osv.  

2 BAKGRUNN 

2.1 Metode  

Arbeidet baserer seg på lokalklimatisk analysemetode, dvs. kartanalyser supplert med 

befaringer og innhenting av meteorologiske data. Kartanalysene tar utgangspunkt i digitalt 

kartunderlag samt ortofoto fra Oslo kommune. Der kartunderlaget er mangelfullt er det kun 

delvis utført oppdateringer/suppleringer, dels pga mangel på informasjon fra PBE og at 

arbeidet ble utført vinterstid. 

Metoden er utviklet av Børve og Sterten, og videreutviklet av Nyhuus/Thorén/Jonassen.  

Førsteamanuensis Per Anker Pedersen ved Institutt for plante- og miljøvitenskap v/ 
UMB har gitt viktige faglige innspill om vegetasjonens betydning for luftkvalitet. 
 

2.2 Kilder 

Følgende rapporter og arbeider er lagt til grunn for arbeidet: 

 Grøntplan for Oslo, kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen, Oslo kommune 

1992 

 Økologiske arealprinsipper i Oslos byggesone, PBE, 1992 Grøntplan for Oslo med 

kart, PBE 1992  
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 Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, DN- håndbok 6, 1994  

 Lokalklimavurdering langs Alnadalen, PBE, 1994  

 Høyhus i Oslo delutredning II - lokalklimavurdering, PBE, 2002  

 Overordnet lokalklimaanalyse for Groruddalen, intern utredning, PBE, 2003  

 Grøntplan for Groruddalen, park - og idrett, 2003   

 Trafikkforurensing og vegetasjon, Per Anker Pedersen, Avhandling Ås-NLH 1990,  

 Klimatisch -lufthygienisches Gutachten zum Stadtgebiet Leverkusen, Dr Emonds, 

1987  

 Kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen, Lukkede vassdrag i Oslo aktuelle 

gjenåpning, Oslo kommune, foreløpig desember 2008 

 Veileder; Planter skaper bedre miljø, Økologiske rensetiltak og miljøplantinger, NLH 

1998 

 Det norske meteorologiske institutt; klimadata for perioden 1975 - 2005 

 Personlig meddelelse, Per Anker Pedersen ved Institutt for plante- og miljøvitenskap 

v/UMB pr telefon 30.01.09 

Kart er utarbeidet med grunnlag i Shape filer fra Plan og bygningsetaten, Oslo kommune, 
desember 2008 (se utdypende liste bakerst). 
 

3 LOKALKLIMA OSLO 

3.1 Oslos (naturgitte) utgangspunkt  

Temperatur  

”Oslo har kontinentalt klima i norsk sammenheng med forholdsvis kalde vintrer og varme 

somre. Samtidig er Oslo påvirket av Oslofjorden, og de nærmeste fjordområdene har dermed 

et lokalt kystklima. Det betyr at på en kjølig vinterdag er det varmest ved fjorden fordi 

vannmassene ”holder på” varmen. De største temperaturforskjellene får dalbunnene pga 

kaldluftsdreneringen. Det er derfor lavere temperatur på vestsiden av Oslo enn på østsiden.” 

(Fra økologiske arealprinsipper I Oslos byggesone mai 1991).  

For eksempel vil temperaturen i Groruddalen gjennomsittelig ligge en grad lavere enn på 

Blindern (Meteorologisk institutt). Det vil også være store temperaturvariasjoner innenfor 

Groruddalens tverrsnitt, spesielt i dalbunnsonen. Om vinteren vil kaldluft stuves opp i 

dalbunnen og blandes med forurenset luft som periodevis gir store konsentrasjoner av 

luftforurensning. Om sommeren vil slike soner ha ansamling av stillestående (varm) luft, men 

mindre luftforurensing pga mye vegetasjon.   

 

Nedbør  

”Det er forskjell på østsiden og vestsiden av Oslo også når det gjelder nedbør. Grovt sett har 

østsiden et tørrere klima, mens vestsiden har noe mer nedbør pga åsene i vest og nord. Det 

vil være variasjon innenfor hver enkelt sone”. (Fra økologiske arealprinsipper I Oslos 

byggesone mai 1991). 
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Fremherskende vind 

Vindrosen fra Blindern, viser at 45 % av alle registreringer (alle vindhastigheter gjennom hele 

året) har vind i sektoren N-NØ. 33 % av alle registreringer har vindretning fra S-SV. Dette 

viser at den vanligste vindretningen på Blindern er fra sektoren N-NØ, og det er også fra 

denne sektoren det blåser kraftigst. 

 

 

Fig. Vindrose som viser vindforholdene for hele året på Blindern for perioden 1975 – 2005 
 
 

Deler man vindrosen for Blindern inn i sommer- og vintersituasjon, viser det seg at 

sommersituasjonen har hyppigere vind fra S-SV enn vintersituasjonen, og at det da også er 

sjeldnere med vind over 8 m/s. 

Vindrosen viser dessuten at andelen vindstille er 6%, og at lavere vinder, dvs mellom 0-2 

m/s, vil forekomme noe hyppigere.  

 

Oppsummeringsmessig vil Oslo vinterstid har fremherskende vind fra nord-nordøst. 

Sommerstid er framherskende vindretning syd-sydvest.  Arealene langs sjøfronten og høyder 

som Ekebergåsen og Ullernåsen, vil være mer eksponert når det blåser fra sydvest, enn når 

det blåser fra nordøst. Vindene er viktige for ventileringen av tettbygde deler av byen og 

boligområdene, men kan samtidig gi trekkfulle soner som er mindre egnet som rekreasjons- 

og lekeområder.  

 

Kaldluftsdrenasje  

Kaldluft som kommer fra høyereliggende områder siger nedover i terrenget, mot sørvest 

nedover dalfører og ut mot Oslofjorden. Kaldluftdrenasjen er viktig for utlufting av den tette, 

forurensede bykjernen og lavereliggende områder med begrensede spredningsforhold. 

Effekten er spesielt virksom i perioder med lite vind, dvs. i vinterhalvåret, under 

klarværsperioder sommerstid med stillestående luft og om natten. Effekten reduseres 
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dersom den møter naturgitte eller bygde barrierer, som for eksempel veianlegg og 

bebyggelse.  

 

Vegetasjon  

Oslo har mye vegetasjon som gir byen et grønt preg. Det gjelder både de offentlige parkene 

og grøntdragene, og ikke minst hagene. Vegetasjonen som finnes i hager, parker og 

naturmark har i tillegg til rekreative og estetiske kvaliteter, stor betydning for byens lokalklima 

og luftmiljø.  

 

Solforhold 

Oslo har generelt gode solforhold pga helning og orientering. Vinterstid vil utsatte områder 

ha begrenset soltilgang, f eks Ekebergåsen skyggelegger deler av Alnadalen. I tillegg vil 

mindre lokale terrenghøyder vendt mot øst eller vest, som høydene ved f eks Fagerborg og 

Husebyskogen, gi terrengskygge. 

4 GRØNNSTRUKTURENS BETYDNING FOR LOKALKLIMA OG 

LUFTKVALITET 

Byens helse er avhengig av byens grønnstruktur på flere måter. Det er klare koplinger 
mellom luftmiljø, luftkvalitet og rikelig tilgang på grønne områder. Det er derfor viktig å se 
arbeidet med grønnstrukturplanen i sammenheng med lokalklimatiske problemstillinger slik 
at viktige utluftingskorridorer og grønne områder med betydning for luftrensing ivaretas og 
styrkes.  
 
4.1 Emonds klimasoner 
Vegetasjonens og terrengformasjoners betydning for lokalklima og luftkvalitet er delt inn i fem 
kategorier etter den tyske klimatologen Emonds, 1990. I tillegg har vi definert en sjette 
kategori for temperaturutjevnende soner. Oppsettet er hentet fra Planlegging av 
grønnstruktur i byer og tettsteder, DN-håndbok 6, 1994 og er supplert av Per Anker 
Pedersen, 2008. 
 

1. Ventilasjonssoner/-kanaler: For å ventilere byen, dvs slippe ren luft inn i forurensede 
områder og lede forurenset luft unna, er det behov for ventilasjonskanaler. Effekten er 
primært avhengig av topografi, men åpne, grønne områder som enger og gressletter, 
og elver/bekker med lite kantvegetasjon vil fungere som ventilasjonssoner/-kanaler. 
For å ha størst effekt bør ventilasjonskanalene føres fra områder med mest mulig ren 
luft. Veitraseer kan også fungere som ventilasjonskanaler, men er da avhengig av 
hvordan de ligger i forhold til fallretningen i terrenget. Kaldluftdrenasje vil være særlig 
virksom i slike ventilasjonssoner/-kanaler. 

 
2. Vindbeskyttende soner: Skogkledde områder, belter med vegetasjon og konvekse 

terrengformer kan skjerme for vind og danne vindbeskyttende soner. Vegetasjon kan 
også brukes til å kanalisere kaldluft og forurenset luft til ønskede områder. 
”Det er viktig å merke seg at selv smale belter med vegetasjon har vinddempende 
effekt. En tommelfingerregel sier at en leskjerm demper vinden best i en avstand på 
20 x skjermens høyde. Mao. vil et belte med busker og trær på 10 meter kunne 
dempe vind i en avstand av 200 m. Dempingseffekten avtar med avstanden fra 
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skjermen, og har et optimalt nivå som avhenger av skjermens oppbygging ”(Planter 
skaper bedre miljø, 1 Veileder, NLH 1998, s 47) 

 
3. Frisklufttilførselssoner: Byen behøver forsyningsområder for friskluft. Store 

skogkledde områder utenfor byggesonen, høyereliggende skogkledte partier og store 
sammenhengende ubebygde områder i byggesonen, er verdifulle forsyningsområder 
for frisk luft. Slike soner bør holdes frie for forurensende virksomhet (som f eks større 
veier), og bør beholde sin skogkledte karakter.   
 

4. Filtersoner: Store skogkledde områder renser og filtrere forurenset luft både for 
kjemisk skadelige partikler og ikke minst for sot og støv. Renseeffekt er også påvist 
bak smalere belter med vegetasjon. Effektene vil være størst i sommerhalvåret. 
Norske undersøkelser har vist at en 3 meter høy vegetasjonsskjerm gav en 
gjennomsnittreduksjon av støvmengden på 30 % i et 25 meters bredt belte bak 
skjermen (s 32, Trafikkforurensning og vegetasjon, Pedersen 1990). Dersom 
vegetasjon skal brukes på denne måten, er artsvalget svært viktig både for 
renseeffekt og plantens overlevelsesmulighet.  

 
5. Stagnasjonssoner-/inversjonssoner: Lavereliggende partier i landskapet og særlig de 

som har vann i dagen, representerer stagnasjonsområder for kaldluft. Dette gjelder 
også dalbunnsoner som har terrenginnsnevring, tett vegetasjon eller der bebyggelsen 
demmer opp for utlufting. Lavereliggende områder vil motta nedsynkende kaldluft fra 
omgivelsene og er særlig utsatt for inversjon ved at temperaturen øker med høyden 
og at kaldlufta blir liggende stabilt ved bakken. Slike soner blir derfor ofte kaldt 
inversjonssoner2. I praksis innebærer dette at også slike lavereliggende områder er 
utsatt for opphoping av forurenset luft. I soner med fare for ansamling av forurenset 
luft bør det verken legges ny boligbebyggelse, barnehager eller skoler. Slike soner vil 
dessuten være mindre egnet til uteoppholdsaktiviteter. Lavereliggende områder uten 
forurensningskonsentrasjoner kan derimot være godt egnet for å etablere f eks 
skøytebaner vinterstid. 
 

6. Temperturutjevnende soner: Ulike typer overflater innvirker på kaldluftsdannelsen, og 
vegetasjon vil virke temperaturutjevnende. Temperaturforskjeller vil føre til termiske 
bevegeleser (luftsirkulasjon) som kan være med på ventilere tette og forurensede 
områder3. På varme sommerdager vil f eks parker oppfattes som svalere og kjøligere 
enn asfalterte bygater rundt, og motsatt – om vinteren vil parkene virke lunere og 
holde en høyere temperatur enn gatenettet rundt.  
 

                                                
2
 Inversjonslag-/perioder: temperaturen øker med høyden, slik at kald og tung luft blir liggende ved bakken. Dette fører til liten 

luftsirkulasjon nær bakken som gjør at lufta vil fortynnes i liten grad. Disse inversjonssonene inntreffer spesielt 
vinterstid(desember, januar og februar) når det er klarvær, men kan også forekomme tidlig om morgen (hele året) før sola står 
opp. 

 
3 ”Variasjon i overflater innvirker på kaldluftsdannelsen. I områder med tett vegetasjon, som for eksempel barskog, vil 

varmeutstrålingen i det vesentligste skje fra trekroner med variabel høyde over bakken. Kaldlufta synker ned og blandes med 

varmere luft nær bakken slik at avkjølingen foregår i et forholdsvis tykt sjikt. Slik vegetasjon vil kunne motvirke kaldluftdannelse, 

og vil dessuten kunne lede og redusere kaldluftsstrømmer fra høyereliggende terreng”, Dr. Ing. Thomas K.Thiis. Høyhus i Oslo 

delutredning. PBE 2002. 
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Fig. Temperaturforskjeller gitt av ulike overflater vil føre til termiske bevegelser (luftsirkulasjon)  
 
 

4.2 Temakart  
Temakartet er prinsipielt framstilt og viser seks kategorier for grønnstrukturens betydning for 
lokalklima og luftkvalitet. I tillegg har vi på kartet vist flaskehalser og trafikkerte veier. Vi 
påpeker at kartleggingen ikke er fullstendig. 
 

1. Ventilasjonssoner-/kanaler:  

 De viktigste elvedragene i Oslo 

 Åpne grønne arealer som bl a Damefallet, Havnabakken og Muselunden. Kun 
enkelte kiler er vist på kartet (se for øvrig grønne kiler fra generalplanen til Harald 
Hals) 

 Hele fjorden vil virke ventilerende (ikke avmerket på kartet).  
 
Veitraseer er ikke vist på dette kartet som ventilasjonskanaler, selv om Østre Aker, 
Trondheimsveien og E6 ligger i fallretningen. Det er usikkert om disse vil fungere som 
ventilasjonskanaler pga stor produksjon av luftforurensing.  

 
2. Vindbeskyttende soner: 

 Villaområdene slik som Bydel Nordstrand og Bydel Nordre Aker  

 Større grønne parker, som Frognerparken, Stensparken (ligger i tillegg på en 
høyde) og Den Tyske Gravlund ved Alfasetmorenen.  

 
3. Friskluftstilførselssoner: 

 De grønne åsene, dvs hele marka utenfor Oslos byggesone tilfører byggesonen 
frisk luft (ikke avmerket på kartet). 

 Grønne skråninger som Ekebergskrenten og skrenten øst for Smallvollveien er 
viktige friskluftstilførselssoner.  

 Helårsgrønne parker som ligger på høydedrag i den tette byen fungerer som 
viktige tilførselsområder slik som Tøyenparken, Stensparken, Slottsparken og 
St.Hanshaugen. 

 
4. Filtersoner: 

 De viktigste grøntområder med helårsgrønn vegetasjon langs de større veinettene 
i Oslo, f eks Frognerparken, Østre og Vestre gravlund, Vårt frelsers gravlund. 
Villaområdene langs de største veilenkene er viktige filterområder, slik som 
Sogn/Tåsen, Vindern og Lamberseter.  
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 Alleer er ikke avmerket på kartet, som rundt Ring 2, selv om disse vil ha en viss 
absorberende effekt.  

 
5. Stagnasjons-/inversjonssoner:  

Vi har her valgt å skille mellom;  
1) Målinger gjort av Det norske meteorologiske Institutt (DNMI, jan - mars 2001) 

som viser overordnede og langvarige inversjonssoner: 
o Et større område avgrenset av Smedstad - Fagerborg – Tåsen – 

Ullevålsletta– Besserud  
o Området rundt Ryen – Bryn  
o Kolsås i Groruddalen 

2) Egne vurderinger av lokale soner/områder med lav temperatur som vi her 
definerer som stagnasjonssoner. Disse er framkommet av våre kartanalyser: 
o Lavereliggende partier i landskapet (med eller uten vann), er vist slik som; 

Lodalen, området rundt Østensjøvannet og Bryn 
o Terrenginnsnevring langs de store elvekorridorene med tett vegetasjon, 

som partier langs Alna, Akerselva og Merradalsbekken.  
 

6. Temperaturutjevnende soner  

 Alle grønne områder, offentlige og private vegetasjonsdekte.   

 Halvåpne, åpne og tette områder/arealer har temperaturutjevnende betydning. 

 Grønne parker i tett by slik som Frognerparken, Birkelunden, Sofienbergparken vil 
være ekstra viktige.  

 
I tillegg viser kartet:  
 
Flaskehalser”/terrengterskler som fysisk hindrer kaldluft/friskluft 
Disse terrenginnsnevringene kan periodevis demme opp kaldluftsdrenering og lage 
kaldluftsjøer. Registrerte flaskehalser er;  

 Østre Aker, Alfasetmorenen, Bryn, Loenga, Høyenhall, Ryen, Ljan, Nydalen ved 
Frysja og Merrabekken. 
 

Svært luftforurensende veier 
Den oransje fargen angir et 30 meters belte på hver side av veien. Planlagte tunneler som 
Løren-Sinsen og Senketunnelen i Bjørvika/Bispevika er stiplet inn.  
Trafikkerte veier er:  

 E6, Østre Aker vei, Trondheimsveien, Ring 3 og Ring 2, E6 mot Abilsø og E6 mot 
Ellingsrudåsen. 
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5 ANBEFALINGSKART  

Kartet viser grønnstruktur med betydning for lokalklima og luftkvalitet, samt områder som 
krever spesiell behandling for å bedre lokalklimaet og luftkvaliteten i området.  Kartet kan 
være noe ufullstendig. Anbefalingskartet viser: 
 

 Områder som er svært viktige for lokalklima og luftkvalitet og bør bevares. 

 Områder som har betydning for lokalklima og luftkvalitet, der 
prinsipper/retningslinjer bør følges.  

 Områder/potensielle utviklingsområder som krever spesiell behandling for å 
bedre lokalklima og luftkvalitet.  

 Vegetasjonsrikt utbyggingsområde hvor lokalklima og luftkvalitet hensyn bør tas 
i planleggingen. 

 Brutte ventilasjonskanaler som bør gjenopprettes. 
 

Områder som er svært viktige for lokalklima og luftkvalitet og som bør bevares 
 
Større helårsgrønnearealer med flersjiktet vegetasjon4: Dette er områder som skjermer store 

bolig- og rekreasjonsområder.  Eksempler på denne type områder er: Ekebergsåsen, 

Frognerparken, Kongsskogen og Hengsåsen, Husebyskogen, skrenten øst for 

Smallvollveien og Bredtvet. 

Områdene har stor betydning som vindbeskyttende, temperaturutjevnende og 

friskluftstilførende, og de bør derfor bevares i sin helhet.   

Større elvekorridorer med vegetasjon/kantvegetasjon: Dette er f eks områder langs Alnaelva, 

Frognerkilen og Akerselva.  

Korridorene har stor betydning som ventilasjonskanaler, dvs. de åpner for og slipper frisk luft 

gjennom områdene og tar med seg forurenset luft vekk. Effekten stopper opp der kanaler 

møter naturgitte eller menneskeskapte hindringer, slik som terrenginnsnevringer eller 

fyllinger. Der vegetasjonen er for tett, som i partier langs Alnaelva (ved Bryn), bør den tynnes 

ut/kultiveres for å unngå at de blir lokale stagnasjonssoner. 

Åpne dalsøkk og åpne terrengflater som Damefallet, Havnabakken og Muselunden er også 

viktige ventilasjonskanaler. Da disse ikke er fullstendig kartlagt har vi valgt å legge dem inn 

under påfølgende kategori. 

Områder som har betydning for lokalklima og luftkvalitet, der prinsipper/retningslinjer 
for klimahensyn bør følges.  
 

                                                
4
 Større helårsgrønne flersjiktet vegetasjon Definisjonene er hentet fra K- og N-serien som er gjennomgått i ”Planlegging av 

grønnstruktur i byer og tettsteder, DN-håndbok 6, 1994, side 40-41”. Større er områder med en viss utstrekning og omfang og 

har ofte flersjiktet karakter. Disse områdene er her skjønnsmessig vurdert. Helårsgrønne er definert som vegetasjonskledde 

arealer bestående av bartrær eller blandingsskog med innslag av bartrær. Flersjiktet vegetasjon er definert som vegetasjonens 

vertikale utstrekning. 
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Offentlig halvåpne/åpne grønne areal: Dette er områder som består av halvåpen mark med 

spredte trær og busker, partier med plener og enger, samt beitemark.  Dette kan videre være 

åpne areal uten trær eller busker, som plener eller åkre. Eksempler på halvåpne parkareal er 

Ekebergsletta og Vestkanttorget, eller kirkegårder slik som Østre Gravlund og Grefsen 

kirkegård. Eksempler på åpne terrengflater med gress i fallretning er Damefallet, 

Havnabakken og Muselunden. 

Områder med halvåpent areal har betydning som vindbeskyttelsessoner, frisklufts-

tilførselsområder, temperaturutjevnende soner og som filterområder langs luftforurensende 

veier. Åpne areal har betydning for temperaturutjevning og absorbering (filtereffekt), og 

dersom de ligger i fallretning har de også betydning som ventilasjonskanal. 

Som hovedprinsipp anbefales følgende: 

 I de halvåpne arealene bør mest mulig av vegetasjonen og det grønne preget 

bevares. 

 I de åpne arealene bør det åpne preget bevares, og her bør det ikke etableres ny tett 

vegetasjon som kan hindre områdes ventileringseffekt. Ved eventuell inngrep 

/endring av slike områder, bør man gjøre nærmere studier av lokalklima.  

Private halvåpne/åpne grønne areal. Områdene preges av halvåpen mark, spredte trær og 

busker, partier med plener og enger, samt åpne arealer uten trær eller busker. Typisk for 

denne type områder er homogene villaområder, hagebyer, kolonihager og drabantbyer. 

Områder med halvåpent areal har betydning som vindebeskyttelsessoner, frisklufts-

tilførselsområder, temperaturutjevnende soner og som filterområder langs luftforurensende 

veier. Åpne areal har betydning for temperaturutjevning og absorbering (filtereffekt), og 

dersom de ligger i fallretning har de også betydning som ventilasjonskanal. 

Som hovedprinsipp anbefales følgende: 

 Halvåpne arealer: De homogene villaområdene og kolonihager/hagebyer, bør ved en 

eventuell fortetting beholde mest mulig av vegetasjonen og det grønne preget.  

 Åpne arealer: Dagens drabantbyer er ofte preget av lite vegetasjon, og her kan f eks 

bevisst bruk av ny vegetasjon gi viktig leskjerming av inngangspartier og 

lekearealer/oppholdsarealer. 

 
Potensielle utviklingsområder som krever spesiell behandling for å bedre lokalklima 
og luftkvalitet.  
 
De ”grå arealene” er her skilt ut i en egen kategori. Disse områdene har ofte liten eller ingen 

vegetasjon, men stort innslag av asfalt og harde overflater. Områdene er ofte produsenter av 

støv og har begrenset temperaturutjevning. F eks vil større asfalterte flater om sommeren ha 

varm stillestående luft. Disse ”grå arealene” kan være et potensial for fortetting og/eller mer 

grønt.   
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Områdene på anbefalingskartet er i hovedsakelig hentet fra Bydelskart for Oslo datert 2007, 

og viser grå arealer og ofte sammensatte nærings- og industriareal. Dette er områder som i 

tillegg kan være potensielle transformasjonsområder. Ved utvikling av områdene bør det 

gjøres nærmere studier av behov for- og sammensetning av grønnstruktur i forhold til 

samspillet med planlagte bebyggelsesstruktur. NB! Ikke alle aktuelle områder er vist. 

Grå areal  
Dette er områder som ofte vil være eksponerte for fremherskende vinder og som vil ha 

behov for skjerming. De kan videre mangle filtrerings- og filteregenskaper og være lite 

temperaturutjevnende. Eksempel på slike områder er:  

De sjønære områdene i Fjordbyen er vindeksponerte og trenger leskjerming. I tillegg vil 

områdene stedvis ha behov for vegetasjon som vil gi lokal temperaturutjevning, 

friskluftstilførsel og filtrering. 

Lodalen er en stagnasjonssone med lavere temperatur og fare for forurensingsansamling. 

Området har behov for mer vegetasjon (gress) som kan binde støv (absorbere). Området bør 

ikke benyttes til boligformål.  

Løren, Grefsen stasjonsby, Økern og Ensjø er forurensningsutsatte områder langs Ring 3 

som bør få mer vegetasjon med filtereffekt (spesielt ved etablering av boliger). 

Ryen-krysset og Groruddalen er strekt trafikkerte, lavereliggende områder med periodevis 

høy luftforurensning. Disse områdene bør få mer vegetasjon med filtereffekt, 

temperaturutjevnende vegetasjon mm. 

Vegetasjonsrikt utbyggingsområde 
 
Gjersrud Stensrud ligger inne i kommuneplan for 2008 som et nytt boligområde med variert 

bebyggelse, og område er derfor skilt ut i en egen kategori.  

Ved utvikling av et slikt område bør det gjøres nødvendige klimavurderinger for å sikre at 

boligområdet får tilstrekkelig leskjerming og at filtereffekter oppnås. Videre bør det unngås at 

boliger eller oppholdsarealer legges i lokale stagnasjonssoner med kald og rå luft.  

Brutte ventilasjonskanaler som bør gjenopprettes. 
 

Elve- og bekkekorridorer, som Akerselva i rør gjennom Grønland/Bjørvikaområdet, Alnaelva 

ved Breivoll (kantvegetasjon og terrengbearbeiding), Gaustadbekken brutt av Ring 3, 

Alnaleva gjennom Lodalen og Frognerkilen i kulvert. 

Elver bør legges i dagen. Dersom det ikke er mulig å gjenåpne elveløpene bør ny 

bebyggelse eller veianlegg legges/orienteres i terrengets fallretning, slik at oppdemminger 

unngås/reduseres. Elvedrag der vegetasjonen er tett og stenger/hindrer ventilasjonen bør 

kantvegetasjon tynnes ut. 

Åpne flater/ enger som er brutt av baner eller veikonstruksjoner som ligger på tvers av 

fallretninger og demmer opp for kaldluftsdrenasje, dvs ventilasjonskanalene, som f eks 

Muselunden. Her bør strukturene legges på bro istedenfor på fylling. Terrenget bør 
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bearbeides slik at fallretningen og dermed kaldluftsdrenasjen sikres. Eksisterende 

bygningsstrukturer som ligger på tvers bør fjernes/flyttes (ofte urealistisk).  

6 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER/PRINSIPPER FOR Å IVARETA LOKALKLIMA OG 

LUFTKVALITET I GRØNTPLANEN 

Det er utarbeidet retningslinjer/prinsipper for utforming av grønnstruktur for følgende forhold: 
 
6.1 Utbyggingsprosjekter (generelt) 

Grønnstrukturer kan fungere som leskjerm mot vind og forurensing (filtersoner), i tillegg 
bidrar de med friskluft, utluftning og temperaturutjevning. I utbyggingsprosjekter kan nye 
bygninger, avhengig av plassering og utforming, ofte gi god leskjermingseffekt og bør derfor 
sees i sammenheng med planlagt vegetasjon. 
 

 Ved fortetting innenfor Oslo byggesone er det spesielt viktig at byens egenventilering, 
gitt av terrengfall og elvedrag, ivaretas. Spesielt i sonene rund sadelparti og 
terrenginnsnevringer (flaskehalser) vil større utbygginger kunne bremse opp viktig 
ventileringseffekt. Bygninger bør her ikke legges på tvers av elve- eller daldrag slik at de 
demmer opp for og bremser utluftningseffekten. 
 

 Etablering av mindre grøntarealer vil kunne gi viktig leskjerming av bolig- og 
rekreasjonsområder. Det bør etableres terreng- eller vegetasjonsbuffere mot 
fremherskende vinder fra nordøst og sydvest. Behov for skjerming for vind fra sydvest 
må f eks veies opp mot ønsket om utsikt.  
 

 Hvor stor andel grønt, hvordan den bør utformes, samt artstyper bør vurderes konkret i 

de aktuelle utbyggingsprosjektene.  

 

 
6.2  Langs kommunikasjonsårer 

Langs kommunikasjonsårer bør vegetasjon etableres både av hensyn til vindskjermings-

effekt og av hensyn til filtrerings-/absorberingseffekt. Bebyggelse kan være aktive støvledere 

eller samlere. F eks vil bebyggelse langs veitraseer, avhengig av fasademateriale, være 

bedre forurensningsbuffere enn vegetasjonsbuffere.  

 

 Trafikkerte veitraseer som E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien er produsenter av støv 

og avgasser, men traseene kan også være med på å lede forurensning fra ett område til 

et annet. Bevisst etablering og bruk av vegetasjon langs veibanen, i for eksempel flere 

sjikt, kan bidra til å dempe forurensing og skjerme bakenforliggende områder (de fig 

under). 
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 Alle grøntområder har en viss renseeffekt, men effekten varierer med omfang og 

utforming, samt artsvalg5. Filterskjermer bør ha en viss høyde og tetthet, og helst 

inkludere nåletrær hvis mulig. Beplantning langs veier vil, selv vinterstid når bladene er 

felt, ha en viss rensevirkning. Selv svært smale skjermer kan i prinsippet være effektive. 

For å kunne ta opp mye forurensning, vil imidlertid dybden og det totale omfanget av 

vegetasjon være viktig. Mengden som avsettes på vegetasjonen må imidlertid sees i 

forhold til det totale utslippet, slik at effekten ikke overdrives. (Kilde: Per Anker Pedersen, 

2008). Norske undersøkelser viser at: en tre meter høy vegetasjonsskjerm ga en 

gjennomsnittlig reduksjon av svevestøv (partikler < 50 mikrometer) på 30 % innenfor en 

avstand på 25 meter bak skjermen (s 32, Trafikkforurensning og vegetasjon, Pedersen 

1990). 

 

 

 
Figur 1: Forurenset luft filtreres gjennom vegetasjonen. (Kilde: VD 1994) 

 

 Vegetasjonsbelter langs forurensende trafikkårer bør være så brede og høye som mulig 

for å oppnå best mulig renseeffekt. Nåletrær vil ha god effekt, men bør plantes et stykke 

fra veien for å unngå at de blir ødelagt av saltsprut. Som en tommelfingerregel kan man 

                                                
5 Innføring av for eksempel or, vil både gi en luftrensende og en jordrensende effekt. Planters evne til opptak av ulike gasser 

varierer, og noen gasser tas lettere opp enn andre. Vegetasjonens renseeffekt er størst på de grove støvpartiklene, dvs. 

partikler < 50 mikrometer. Mindre partikler og svevestøv unnviker fra vegetasjonen dersom vegetasjonen har store, glatte 

overflater (blader). Et unntak er vegetasjon med en (blad)struktur med liten diameter, som nåletrær ol, som er effektive for å 

fange små partikler. På store flater følger de små partiklene luftstrømmen langs bladene uten å bli avsatt (kilde: Per Anker 

Pedersen, 2008).  
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si at planteavstand fra veibanen bør være på ca 15 m ved fartsgrense 80 km eller mer. 

Dette vil gi ha god virkning om vinteren uten at trærne ødelegges av saltsprut6. Derimot 

vil risikoen for saltsprutskader varierer både med planteslag, fartsgrense og lokale 

vindforhold. Ved lave fartsgrenser er sprutskadene små og rammer bare vegetasjon noen 

få meter fra veien. (Kilde: Peder Anker Pedersen, 2008). 

 Ved etablering av alleer bør man være bevist framherskende vindretning og bebyggelse 

rundt, for å unngå uheldig vindkomfort på bakkeplan. Vegetasjon langsetter veitraseer 

(alleer) kan lede forurensning vekk, men også gi forblåste gatenett og redusert komfort 

for fotgjengere. Vegetasjon i ”pocket parks” kan gi god filtrering av luft der det er 

vanskelig å få etablert allérekker (se fig). Det er viktig å merke seg at høystammede trær 

uten undervegetasjon kan øke vindhastigheten under trekronene, og dermed gi motsatt 

effekt. Et tett busksjikt på 1 – 1,2 meter i tillegg til trærne, kan avbøte dette.  

 
Figuren viser to prinsipper for etablering av vegetasjon langs kommunikasjonsårer, enten med langsgående 
allérekker (her må man passe på at vinden ikke øker i gatenettet pga manglende undervegetasjon) eller ved å 
etablere ”pocket parks” 

 

 

Det er viktig å merke seg at høystammede trær uten undervegetasjon kan øke vindhastigheten under trærne, og 
dermed gi motsatt effekt. 

 

                                                
6 Per Anker Pedersen, 2008: Nær saltet vei bør det ikke plantes bjørk eller nåletrær som erfaringsmessig skades av saltsprut. 

Bufferne bør derfor trekkes ut til 15 m fra hvit stripe ved fartsgrense 80 km eller mer. Skader kan imidlertid også inntreffe utenfor 

denne sonen.  
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6.3 Tunnelprosjekter - prinsipper for beplantning ved tunnelåpninger 

 Konsentrasjoner av luftforurensning er fordoblet ved tunnelmunninger (kilde: NILU, 
1998, i forbindelse med simuleringer av lokket over Bestumkilen). Det bør derfor i tillegg 
til godt avtrekk og regelmessig spyling av tunneler, etableres rikelig med vegetasjon (se 
prinsippskisse neste side). Her er det viktig å bruke vegetasjonen bevisst i forhold til å 
skape buffere mellom munning og f eks boligområder.  
 

 Dersom tunnelmunningen legges til en lokal stagnasjonssone, bør det vurderes om 
forurensningen kan håndteres på stedet med ” grønne rensemaskiner”, ved å etablere 
åpne vannbassenger som binder/absorberer støv og vegetasjon som renser. 

 
 

 
 
 
Vegetasjonsskjerm mellom bolig og munning eller ”grønn rensemaskin” bestående av flersjiktet 
vegetasjon og vann i dagen.   

 
 
6.4 I områder med spesiell lokalklimatisk betydning  

Dette vil bl a være områder langs vassdrag, nær/i stagnasjonsområder ol, som krever 
spesiell håndtering av hensyn til lokalklima og luftkvalitet. 
 

 Åpning av elveløp der de i dag går under bakken, vil gi viktig luftrensende effekt. 

Stillestående og rennende vann kan magasinere svevestøv. Vinterstid vil slike soner ha 

kald rå luft, mens de om sommeren kan gi temperaturforskjeller som virker ventilerende. 

Plassering av eventuelle nye vannbasseng/innsjøer må sees i forhold til eksisterende og 

planlagt arealbruk (boliger, rekreasjon). Etablering av dammer /større vannspeil kan ha 

en viss støvsamlende effekt dersom de lokaliseres hensiktsmessig i forhold til terreng og 

funksjoner. 

 

 Kultivering av kantvegetasjon langs bekker/elver. Vegetasjonen kan bidra til at viktige 

ventilasjonskanaler som følger elveløpet tettes til og danner ansamlinger av kaldluft 
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(som eks flaskehalsen ved Bryn). For å bedre effekten kan elvebredden stedvis 

kultiveres ved at vegetasjonen tynnes ut ved bakkeplan. Videre kan innføring av 

bygninger, dersom de legges parallelt med draget, gi økt ventilerende effekten. Motsatt 

kan bebyggelse som legges på tvers av elve- eller daldrag demme opp for og bremse 

utluftningseffekten.  

 

 Etablering av større grøntområder med tett vegetasjon i dalbunnsoner (slik som 

Groruddalen) kan virke temperaturutjevnende og være viktige for filtrering av avgasser. 

Disse bør lokaliseres og utformes slik at filtereffekter oppstår, uten at drenasje 

forhindres. Etablering av grønne ”fingre”/kiler fra åssidene og ned mot dalbunnen vil 

være viktige i denne sammenheng. Vegetasjonen må ikke være for tett slik at effekten 

reduseres. 

7 VEDLEGG  

 Temakart, målestokk 1:25 000 A0 

 Anbefalingskart, målestokk 1:25 000 A0 

 

Kart er utarbeidet med grunnlag i Shape filer fra Plan og bygningsetaten, Oslo kommune, 
desember 2008. 
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