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To tredjedeler av Europas befolkning bor i byer. Byer står for 80 prosent av den globale økonomien 

og 70 prosent av planetens energiforbruk, og på verdensbasis vil andelen mennesker som bor i byer 

øke i årene som kommer. Også Oslo vokser raskt. Innen 2030 viser prognosene fra SSB at byen vil ha 

100.000 nye innbyggere. Konsekvensen av urbaniseringen er at de største klima- og 

miljøutfordringene har utspring i byene. Det har også løsningene. Skal vi lykkes med den grønne 

omstillingen og nå de internasjonale klimamålene, må lederne for byene gå i front og sørge for at 

byene vokser smart. God planlegging av kollektivtransport og smart byutvikling gjør at byene kan 

vokse samtidig som vi tar vare på natur og biologisk mangfold. En god by skal ha ren luft og rent 

vann, gi innbyggerne tilgang til grøntområder og mulighet til å få fred fra byens larm. Samtidig som vi 

jobber for å redusere utslipp, må byene skape nye jobber, sørge for boliger, og jobbe for økt 

livskvalitet for innbyggerne. Med dette som bakteppe ønsket Europakommisjonen å øke fokuset og 

innsatsen for klima og en grønn hverdag for innbyggerne i Europas byer. Et viktig mål var å stimulere 

byene til å lære av hverandre og løfte frem forbilder som kan vise til gode resultater. 

Derfor etablerte Kommisjonen «European Green Capital Award» i 2010. Fra Stockholm var første by 

ut i 2010, har prisen utviklet seg til å bli en kåring som gir stor oppmerksomhet, både internasjonalt 

og nasjonalt. EU kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre 

byer. Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre 

vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og 

tilrettelegge for syklende og gående. Oslo skåret høyest i hele 8 av 12 

konkurransekategorier. I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at 

klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til 

integrering. At målet til syvende og sist er en by for alle, som fremmer livskvalitet og setter 

menneskene først. Presentasjonen vil belyse friluftslivets plass i Oslo som miljøhovedstad. Hvordan 

bidro kommunens langvarige innsats for å styrke friluftslivet og ivareta naturområder til at Oslo ble 

kåret som miljøhovedstad? Hvordan friluftslivsmuligheter skal synliggjøres i miljøhovedstadåret vil 

også bli presentert. 


