
BEDRE BYMILJØ
06.02.2012
David Brasfield
Oslo kommune Bymiljøetaten

Framtidens byer verksted:



BILFRIE BOLIGOMRÅDER PÅ FJORDBYEN -
ET BYMILJØPROSJEKT FOR OSLO?

OBS! KONSEPTET PRESENTERES I 
BYMILJØVERKSTEDET SOM 
UTGANGSPUNKT FOR FAGLIG INNSPILL 
OG DISKUSJON. DET ER FORELØPIG IKKE 
VEDTATT AT KONSEPTET SKAL 
VIDEREUTVIKLES.



Bystyrets sak 77/2008  Fjordbyplanen - Prinsipper for utvikling av 
helheten i Fjordbyen og for delområder - Planprogram for Filipstad, 
Vippetangen, Alnas utløp og Ormsund

2.2.2. Generelt skal byrom og parker lokaliseres slik at de er
skjermet fra støy- og luftforurensning.

2.5.5 Biltrafikk - Størst mulig del av Fjordbyen skal være bilfri.

2.5.6 Parkeringskonsept og antall plasser skal vurderes med sikte på 
samfinansiering og sambruk, og løsninger som gir lite arealforbruk og 
biltransportarbeid totalt sett for delområdet… I Fjordbyen skal den 
strengeste parkeringsnormen benyttes.

2.6.4. Salgsavtaler
Salgsavtaler skal inneholde strenge miljøkrav, deriblant mål om 
nullutslipp av klimagasser.

2.4.1. Miljøvennlig areal- og transportbruk (klima inn i prinsippene)
Fjordbyen skal bidra til en bærekraftig byutvikling



BILFRIE BOLIGOMRÅDER PÅ 
FJORDBYEN - ET BYMILJØPROSJEKT 
FOR OSLO?

• Inspirasjon fra bl.a. Vauban området på Freiburg
• Parkeringshus på periferien hvor trafikk ikke 

skjemmer uteområdene
• Redusert kapasitet på lokalt gatenett gir redusert 

utbyggingskostnad
• Redusert antall plasser i undergrunnanlegg gir 

redusert utbyggingskostnad
• Avsette plass til bygging av flere p-anlegg dersom 

faktisk bilhold overstiger prognosen (nedfelt i avtaler 
og sikret med bankgaranti)



BILFRIE BOLIGOMRÅDER 
PÅ FJORDBYEN

• Bilfrie husholdninger sikres i privatjuridisk avtale 
mellom byen og utbyggere. Avtalen følger eierskapet

• 43 % av husholdningene i indre by er bilfrie fra før 
(eller er det 60 %? – FOBT)

• Konseptet kombineres med planlegging og utbygging 
for etablering av stille områder (utvidelse av 
intensjonen i støyplanen for Oslo)

• Lokalt gatenett brukes til lek, rekreasjon, men også 
tilgang til nødutrykninger

• Kombineres gjerne med avfallsug
• Pilotprosjekt i 2 faser – utredning + gjennomføring 
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BILFRIE BOLIGOMRÅDER 
PÅ FJORDBYEN – VEIEN 
VIDERE

Skape forutsigbarhet for stakeholders og blest for prosjektet
• Kartlegging av bilfrie husholdninger og markedsundersøkelse 

som indikerer etterspørsel etter bilfrie boliger
• Studie av strategier, virkemidler, kontrakter osv. nødvendig 

for å sikre bilfrie områder
• Økonomisk konsekvensanalyse for utbyggere
• Analyse av støykonsekvenser  ved ulike planalternativer
• Forslag til gjennomføringsfasen av et pilotprosjekt med 

«romningsvei»



BILFRIE BOLIGOMRÅDER 
PÅ FJORDBYEN – VEIEN 
VIDERE

Skape forutsigbarhet for stakeholders og blest for prosjektet
• Nei til nei-prosjekter! Ja-prosjektet kunne være «Fjordbyen -

Europas  el-sykkelhovedstad»
• Konferanse, messe og verksted for realisering av                         

el-sykkelhovedstad på Fjordbyen – kombinert med FB 
hovedsamling?

• Dedikerte toveis og smarte sykkelveier med sykkelprioritering på 
alle kryss med bilveier

• …med gode forbindelser mot høyvolum kollektivtilbud
• Sterk fokus på sikker sykkelparkering (videoovervåking?)
• Fortrinnsrett til lokale barnehager for bilfrie husholdninger
• OPS med el-sykkelleverandørene
• Gratis finansiering for el-sykkelkjøp (Pay As You Save - PAYS)



Takk for oppmerksomheten!


