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Oslo kommune
Friluftsetaten

Klimatilpasning i praksis:

Blågrønn planlegging som 

virkemiddel. Eksempler fra Oslo

Avdelingssjef Signe Nyhuus, Miljø- og 

planavdelingen, Friluftsetaten
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Oslo kommune
Friluftsetaten

Eksempler fra pågående planlegging av 

blågrønn struktur i Oslo:

*Grøntplan for Oslo. Kdp for den blågrønne 

strukturen i Oslos byggesone 

(Høringsutkast)

*Kdp for Alna (Høringsutkast)

*Byøkologisk program (Bystyremelding)

*Forvaltningsplaner, skjøtselsplaner 

(interne etatsdokumenter)
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Grønnstrukturens rolle i klimatilpasning.

Et tilbakeblikk:

Fra ”Planlegging av grønnstruktur i byer og 

tettsteder” 
DN-håndbok 6 1994: Del 2 F Den blågrønne strukturen.

1.Områder egnet for infiltrasjon og rensing 

av overflate- og avløpsvann

2.Identifisering av sårbare områder

Temaet er egentlig ikke nytt, mye god

empiri finnes!
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Kommunedelplan for 

Grønnstruktur
Høringsutkast juni 2009

3 Hovedmål:
*Bidra til å bevare og styrke Oslos 

særpreg som den blågrønne byen 

mellom åsene og fjorden

*Bidra til å dekke befolkningens 

behov for grønne 

rekreasjonsområder innenfor 

byggesonen

*Bidra til en byutvikling i tråd med 

byøkologiske prinsipper
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5 strategier for å nå hovedmålene:

Sammenheng. Sikre et sammenhengende 

grønt nettverk

Dekning. Sikre god dekning av 

grøntområder

Variasjon. Tilrettelegge for et variert tilbud 

av ulike typer grøntområder

Blågrønn struktur. Videreutvikle den 

blågrønne strukturen

Klima. Utnytte grønnstrukturen for å oppnå 

bedre lokalklima, lokal luftkvalitet og 

naturlig vannbalanse
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Eksempler, forslag til Bestemmelser:

§3.5 Utbygging av ny infrastruktur
..konsekvenser utredes..utformes slik at den 

økologiske sammenhengen langsvassdrag 

opprettholdes og styrkes

§3.6 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn 

ved detaljutforming og prosjektering av alle tiltak. 

Det skal redegjøres for alt overvann, både 

takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad 

om tillatelse etter PBL. System for håndtering av 

overvann bør utnyttes som opplevelses- og 

estetisk element i grønnstrukturen

§4.3 Omdisp av park, natur- og friområder
Ved evnt omdisp skal konsekvenser for bl.a 

vassdrag dokumenteres….Avbøtende tiltak må 

inngå i forslaget…. 
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Eksempler, forslag til Retningslinjer:

R 5: Områder for særskilt bruk eller vern

av sjø og vassdrag

*R5.1 Eksisterende vassdrag

*R5.2 Gjenåpnings av vassdrag

R 6: Hensynssone langs elveløp og 

dammer

R 7: Retningslinjer for planlegging av 

Gjersrud-Stensrud området
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Kdp for Alna: Hovedmål

”Kdp for Alna miljøpark skal 

tilrettelegge for gjenåpning og 

miljøoppgradering av Alna og viktige 

sidevassdrag fra Alnsjøen til fjorden 

innen 2020. Den skal gi grunnlag for 

en variert utvikling av vassdraget 

med sidearealer for å øke 

attraktiviteten og gi en styrket 

identitet til hele Groruddalen. Planen 

skal utarbeides etter mønster fra kdp 

for Akerselva miljøpark”
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Kdp for Alna: I forordet står 

det

”Planen er et viktig ledd i 

kommunens klimastrategi. Den 

legger til rette for en utvikling som 

reduserer klimagassutslipp, og den 

foreslår gjenåpning av vassdrag med 

grøntkorridorer og dammer. De 

sistnevnte tiltakene motvirker 

uheldige konsekvenser av et endret 

klima” 
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Kdp for Alna: Delmål

1. Alna miljøpark skal bidra til å 

styrke byens blågrønne struktur 

og gi befolkningen gode 

muligheter for rekreasjon

2. Alna miljøpark skal sikre biologisk 

mangfold og god vannkvalitet

3. Alna miljøpark skal legge til rette 

for urban utvikling som bygger på 

de mulighetene som aktiv bruk av 

vann gir
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Forslag til Bestemmelser:

§3 Hensikten med planen

Planen skal sikre og tilrettelegge Alna og

Tokerud-bekken som en viktig blågrønn 

struktur fraLillomarka/Gjelleråsen til fjorden. 

Den skal legge til rette for urban utvikling som 

ivaretar de mulighetene som aktiv bruk av 

vann gir. Den skal sikre gjenåpning, 

miljøoppgradering, grønnstruktur, biomangfold 

og kulturminner langs Alna og Tokerudbekken 

med viktige sidebekker på hele strekningen.

Tilgjengelighet til miljøparken skal sikres for

alle brukergrupper. Planen skal legge til

rette for at vannforvaltningsforskriften

oppfylles. 
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Forslag til Bestemmelser:

§4 Fellesbestemmelser

§4.1 Byggeområde – friområde

…Åpne bekkers skal opprettholdes. Lukkede

elve- og bekkestrekninger skal gjenåpnes

med trasè i prinsipp som vist på plankartet…

..Gjenåpning av elv/bekk skal ha en utforming

Slik at minst ”moderat økologisk tilstand” i

Henhold til vannforvaltningsforskriften oppnås.

§4.3 Byggeområde – friområde

…Åpning og biotopmessig restaurering av lukket

bekk samt… tillates….Enkel turvei over bekk

Tillates…

§4.5 Byggeområde – område uten 

bebyggelse

…åpen bekk og kantvegetasjon opprettholdes
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Forslag til Bestemmelser:

§4.6 Byggeområde (AF) med krav til ny

Reguleringsplan

..lukket strekning av elv/bekk gjenåpnes med

trasè i prinsipp som vist på plankartet….utfylling

I elv/bekk tillates ikke…

§4.10 Kantvegetasjon

Areal for kantvegetasjon langs åpne strekninger

skal sikres. I forbindelse med gjenåpning av

strekninger av Alna og sidebekker skal sikring

av areal for kantvegetasjon vurderes

§4.12 Overvannshåndtering

Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn

ved detaljutforming og prosjektering av alle tiltak
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Forslag til Bestemmelser:

§4.13 Krysning av vei, bane og annen

Infrastruktur

Ved tiltak for infrastruktur som krysser eller

berører elv, bekk, turdrag, turvei eller annen

grønnstruktur skal konsekvenser for miljø, natur,

Rekreasjon, kulturminner/kulturlandskap og

Vannkvalitet utredes og dokumenteres….

§5 Delområder (3 delområder)

Retningslinjer

R4 Felles retninglinjer..eksempel:

R4.3

Grønne tak bør vurderes ved utbygging som

Tiltak for å fordrøye avrenning fra takflater

R5 Retningslinjer for delområder 
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Byøkologisk program 2002-2014 

Bystyremelding 1/2003, Under revisjon

Kapittel 5 Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne 

struktur
5.3.1

Åpne rørlagte elve- og bekkestrekninger der det er mulig. 

Gjenåpnet trasé skal om mulig følge vassdragets historiske løp. 

Det skal være en oppdatert oversikt over prioriterte 

åpningsprosjekter og forventet fremdriftsplan for disse. 

Vassdragenes selvrensningsevne og evne til å forbygge 

forurensningskader skal forbedres ved å gjenåpne gamle elve-

og bekkelukkinger, infiltrere og fordrøye forurenset overvann 

før det ledes til elv og bekk. 
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5.3.2

Etablere sammenhengende grøntkorridorer langs 

vassdragene mellom marka og fjorden. Det skal 

utarbeides en plan for hvert hovedvassdrag.

5.3.3

Etablere minimum 20 meter brede byggefrie belter 

langs begge sider av hovedvassdragene og 12 meter 

langs sidevassdrag og andre bekker. Naturlig 

kantvegetasjon langs vannkantene skal utgjøre 

minst halvparten av de byggefrie beltenes bredde. 

De byggefrie beltene skal være allment tilgjengelige 

der dette ikke kommer i konflikt med naturinteresser.
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Utfordringer knyttet til klimaendring i forhold til forvaltning og

skjøtsel. Etatsvise planer og tiltak. Eksempler: 

Forvaltningsplan for Østensjøvannet, Forvaltningsplan for 

Hovedøya

Fokus på:

•Økt gjengroing i kulturlandskapet

•Spredning av nye arter
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Tiltak mot gjengroing

Forlenget vekstsesong betyr at luking, 

skjæring, klipping, etc. må startes tidligere 

og avsluttes senere i sesongen

I Oslo har vi nå ca. 3 uker lengre vekst-

sesong. 

Finansielle og planmessige 

konsekvenser
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Hvilken strategi har vi valgt mot fremmed planter i Oslo?

”Utrydde”
Kjempebj./tromsøp.: rotkutting, gjentatt slått, fruktinnsamling, (sprøyting)

Russesvalerot: luking/innsamling, (gjentatt slått)

Kjempespringfrø: gjentatt luking, gjentatt slått

Hindre tap av verdifull natur
Russekål: rotkutting, gjentatt slått

Kanadagullris: luking, slått

Forsøk
Syrin: oppgraving

Parkslirekne: tildekking, brenning, (sprøytemidler)

Gravbergknapp: tildekking, oppgraving, brenning, 

(sprøytemidler)
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Andre tiltak

- Gir innspill i plan-/gravesaker ved masseforflytning

- Kartlegger nye forekomster

- Ber om informasjon fra publikum i media

- Sender ut informasjon om forekomster til eiere

- Tilpasser tidspunkt for slått av enger og veikanter til 

ulike fremmed arter

- Fjerner hageavfall og sender ut info

- Bruker naturlig hjemmehørende planter
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Ser vi resultater av tiltakene mot fremmed planter?

Kjempebjørnekjeks/tromsøpalme
- Begrensede forekomster utgått etter 1-4 år

- Store forekomster nedgang etter 4-5 år

- Stadig nye forekomster oppdages

Kjempespringfrø
- Nedgang etter 1-2 år, nesten utgått etter 3-4 år

- Nye forekomster oppdages

Kanadagullris
- Nedgang etter 2-3 år

Russekål, parkslirekne, syrin, gravbergknapp
- For lite erfaring til å være sikker om effekten av tiltak

Russesvalerot
- Nedgang etter 3-5 år

- Nye forekomster oppdages
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Hva er de største  utfordringene?

- Kartlegge og samtidig iverksette tiltak før spredning

- Begrense masseforflytning

- Begrense spredning fra hager

- Utvikle bekjempelsesmetoder

- Nasjonale myndighetenes rolle

- Plante arter som ikke sprer seg i     

naturen

- God økonomi

- God organisering og kontroll av bekjempelse


