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Merk: Høringssvar planstrategi 

Oslo, 27. august 2020 

Oslo kommune, postmottak@byr.oslo.kommune.no  

kopi: pia.staalesen@byr.oslo.kommune.no, OOFs medlemsorganisasjoner 

Høringsuttalelse til:  

OSLO KOMMUNES PLANSTRATEGI 2020-2023 
Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er paraplyorganisasjon for 43 
medlemsorganisasjoner og 14 medlemskommuner i Oslo og Viken, deriblant Oslo 
kommune. Vårt hovedformål er å ivareta natur- og friluftslivet i regionen. 

OOF støtter i stor grad forslaget til planstrategi. Her er det mye bra, som sikrer 
naturmangfold og som bidrar til en tryggere, grønnere og mere attraktiv by med 
gode muligheter for naturopplevelser og friluftsliv, både i Marka, ved fjorden og i 
urbane strøk. 

OOF har følgende forslag til nye planer og strategier: 

• en strategi for økt bruk og bevaring av Marka og Oslos friluftslivsområder 

• en strategi for friluftslivet og Marka i en tid med klimaendringer 

• en egen opplærings- og aktivitetsplan for friluftslivet 

• en plan/strategi for sammenhengende grøntdrag med ferdselsårer for 
friluftslivet mellom fjorden, byen og Marka, der bekkene og elvene spiller en 
sentral rolle 

• en strategisk plan for å sikre befolkningen i fortettingsområdene god tilgang til 
friluftsområder, grønne lunger og turveier 

• en strategisk plan for å styrke nærfriluftslivstilbudet i levekårsutsatte områder 

• en felles og helhetlig strategi for sykkel og gange 

• egne forvaltnings- og handlingsplaner for de viktigste friluftslivsområdene i 
Oslo 

OOF ER POSITIV TIL PRIORITERINGENE OG RAMMENE 
Oslo og Omland friluftsråd er positivt til byrådets prioriteringer og rammer for 
planleggingsarbeidet i kommunen, bl.a. kampen mot klimaendringer, en grønnere og 
varmere by og FNs bærekraftsmål. 

OOF støtter også at alle planer skal omtale hvordan de forholder seg til mål i 
kommuneplanens samfunnsdel, FNs bærekraftsmål og hvordan de svarer på 
folkehelseutfordringene. 

OOF er også fornøyd med at Oslo kommune legger opp til et godt regionalt samarbeid 
blant annet på viktige områder som kystsone, masseforvaltning, vannforvaltning, klima og 
energi og friluftsliv. Vi støtter også kommunens ønske om en evaluering og videreføring 
av den viktig regionale areal- og transportplanen for Oslo og Akershus. 
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OOF er også godt fornøyd med at kommunen «har vedtatt å være en 
foregangskommune på medvirkning» og vi støtter at kommunen ønsker å  utvikle en 
digital høringsløsning for hele kommunen.  

OOFS KOMMENTARER TIL PLANGREPENE FOR EN GRØNNERE BY (S. 15-17) 
OOF er svært positive til «Handlingsplan for bevaring av biologiske mangfold» og  

«Strategi for grønne tak og fasader». I tillegg har vi følgende kommentarer til denne delen 
av planen: 

OOF ETTERLYSER EN HELHETLIG STRATEGI FOR SYKKEL OG GANGE 

På side 15, i kapitlet «En grønnere by» vises det til, den nylig vedtatte klimastrategien, 
der det legges opp til at flere skal benytte miljøvennlig transport som sykkel og gange. 
Videre står det at kommunen må «bedre tilretteleggingen for syklister og fotgjengere». 

OOF støtter en økt satsing på sykkel og gange, det gjelder både den nødvendig ferdsel til 
jobb, skole og lignende, men ikke minst all rekreasjonsmessig og helsefremmende 
sykling og gange som skjer på byens ferdselsårer. 

Oslo har lenge hatt en vellykket sykkelstrategi, men mangler en gåstrategi. Den ble lovet 
allerede i 2016 og skal etter hva vi kjenner til være under utarbeidelse? Hvis så er tilfelle 
burde den vel være nevnt i dette dokumentet. I tillegger kommer Turveistrategien som 
bymiljøetaten har utarbeidet for noen år siden.  

OOF mener at det beste var at det ble utarbeidet en felles og helhetlig strategi for 
sykkel og gange slik andre kommuner har gjort. Da kan en se disse to 
målgruppenes felles behov og evt. konflikter i sammenheng. 

OOF ETTERLYSER NY STRATEGI FOR MARKA OG FRILUFTSLIVET SOM FØLGE AV 

KLIMAENDRINGENE 

Klimaendringene fører til flere utfordringer for friluftslivet. I vinter var det i store deler av 
Marka for lite snø til å gå på ski. Sommeren 2018 var det svært tørt og brannfarlig, 
samtidig som frekvensen av styrtregn øker. Konsekvensen for friluftslivet og naturen er 
åpenbar. Både slitasjen på naturen og behovet for bedre tilrettelegging øker. 

OOF etterlyser derfor en ny strategi for friluftslivet og Marka i en tid med 
klimaendringer. 

OOFS KOMMENTARER TIL PLANGREPENE FOR EN VARMERE BY (S. 15-21) 
OOF er positive til at «Behovsplan for idrett og friluftsliv» og «Folkehelseplanen» skal 
rulleres.  

Nå det gjelder behovsplanen så mener vi at hovedutfordringen er å sikre nok midler til 
mange gode og nødvendig friluftslivs-tiltak når kommunen skal vedta sitt årlige budsjett. 
Friluftslivets andel av dette budsjettet har vært en brøkdel av hva idretten har fått! 

Her følger våre forslag til nye planer og strategier, som vi også beskrev i vår 
høringsuttalelse til behovsplanen: 

OOF GÅR INN FOR EN EGEN OPPLÆRINGS- OG AKTIVITETSPLAN FOR FRILUFTSLIVET 
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Vi oppfatter at «Behovsplanen for idrett og friluftsliv» i første rekke er en plan for 
investeringer og fysisk tilrettelegging, og vi foreslår derfor at Oslo kommune utarbeider en 
egen opplærings- og aktivitetsplan for friluftsliv. 

Friluftslivsopplæringen skjer tradisjonelt i familiene. Tilbudet om organisert opplæring på 
fritid og skole er per i dag begrenset. Mange grupper i Oslo befolkning får derfor ikke den 
nødvendig kjennskap og opplæring i friluftsliv. 

OOF foreslår derfor at det utarbeides en egen opplærings- og aktivitetsplan for 
friluftslivet. Dette skal skje i et godt samarbeid mellom friluftslivsorganisasjonene 
og kommunen. 

VIKTIGE FRILUFTSLIVSOMRÅDENE BØR HA EGNE FORVALTNINGS-/HANDLINGSPLANER 

For å ta vare på de viktigste og mest verdifulle friluftslivsområdene foreslo OOF, til 

behovsplanen, at det utvikles egne forvaltnings-/handlingsplaner, tilsvarende 

Østensjøvannet miljøpark, Ljanselva miljøpark og Alnaelva miljøpark.  

OOF foreslår at det lages egne forvaltnings- og handlingsplaner for de viktigste 
friluftslivsområdene i Oslo. 

BEHOV FOR Å STYRKE NÆRFRILUFTSLIVSTILBUDET I LEVEKÅRSUTSATTE OMRÅDER 

Behovsplanen viste at befolkningen i noen levekårsutsatte bydeler, som Alna, Stovner og 
sentrumsbydelene, er noe mindre fornøyd med sitt nærfriluftslivstilbud. Dette påpekte vi i 
vår høringsuttalelse til behovsplanen og foreslo et eget strategipunkt. 

OOF foreslår derfor at det utarbeides en strategisk plan for å styrke 
nærfriluftslivstilbudet i levekårsutsatte områder. 

NY STRATEGI FOR ØKT BRUK OG BEVARING AV MARKA OG OSLOS FRILUFTSLIVSOMRÅDER 

Koronasituasjonene i år har vist hvilket potensiale Marka og Oslo friluftslivsområder har. 
Besøket har eksplodert og nye grupper har blitt eksponert for friluftsliv. Dette er 
selvfølgelig bra for folkehelse og trivsel og det blir viktig å utarbeide en strategi for fortsatt 
høy friluftslivsaktivitet i befolkningen. Det blir også viktig å finne ut om den økte aktiviteten 
gjelder for alle grupper og identifisere eventuelle årsaker til manglende deltakelse.  

Samtidig er det mange utfordringer knyttet til økt friluftslivsaktivitet, som økt trengsel, 
store parkeringsutfordringer, mangelfull kollektivtransport, forsøpling, økt slitasje på 
naturen og forstyrrelser av dyre og fuglelivet. 

Uavhengig av koronaen kan vi som følge av den store befolkningsøkningen forvente en 
generell økningen i friluftslivsaktiviteten. Oslos befolkning har økt med nærmere 200 000 
(ca. 40 %) på bare ca. 20 år. Dette innebærer en økende belastning på naturområdene, 
gitt at hver innbygger bruker samme tid som før på friluftsliv. 

I tillegg kommer klimaendringene, med et mere ekstremt vær, med mere nedbør, mindre 
snø, vind, varme osv. Dette er faktorer som også kan bidra til økt slitasjen på naturen. 

OOF mener derfor at det bør utarbeides en ny strategi for økt bruk og bevaring av 
Marka og Oslos friluftslivsområder. 

OOFS KOMMENTARER TIL PLANGREPENE FOR «EN BY MED PLASS TIL ALLE», S- 23 
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OOF slutter seg til planens beskrivelsen av Oslo byutviklingsmessige utfordringer og 
muligheter på side 23: «Befolkningsøkningen i Oslo legger press på byens arealer, og 
med økt utbygging øker også behovet for å sikre de blågrønne kvalitetene slik at alle har 
tilgang til gode rekreasjonsområder i sitt nærmiljø. Tilrettelegging for rekreasjon i 
nærmiljøet kan bidra til at folk tar mer helsevennlige valg. I tillegg ønsker Oslo at 
byrommene skal bli grønnere og triveligere med mulighet for aktivitet og opphold.»  

OOF vil derfor trekke fram to store utfordringer der det bør utarbeides gode strategier: 

BEHOV FOR Å SIKRE BEFOLKNINGEN I FORTETTINGSOMRÅDENE GOD TILGANG TIL 

FRILUFTSOMRÅDER, GRØNNE LUNGER OG TURVEIER. 

I vår høringsuttalelse til «Behovsplanen for idrett og friluftsliv» peker vi på en økende 
bekymring for at fortettingsområdene får en tilstrekkelig grønnstruktur som ivaretar 
befolkningens behov. Debatten rundt Sukkerbiten, Bestumkilen/Skøyen, Husebyskogen 
og manglende parkområder på Ensjø og Nydalen illustrerer dette. OOF mener derfor at 
det er behov for å se mere helhetlig på dette, gjennom utarbeidelse av en strategisk plan.  

Det utarbeides en strategisk plan for å sikre befolkningen i fortettingsområdene 
god tilgang til friluftsområder, grønne lunger og turveier. 

BEHOV FOR Å SIKRE SAMMENHENGENDE GRØNTDRAG MED FERDSELSÅRER MELLOM 

FJORDEN, BYEN OG MARKA 

Et sammenhengende og godt utbygd turveinett, i tråd med prioriteringene i siste 
Behovsplan for idrett og friluftsliv, skal gjøre det lettere å gå/sykle/løpe mellom 
bebyggelsen og friluftsområcene i Marka, i byen og ved fjorden. I den forbindelse viser vi 
til bymiljøetatens «Turveistrategi», som ble utarbeidet for noen år siden og som må 
oppdateres og vedtas. 

Byens bekker og elver vil være sentrale i et slikt opplegg og her viser vi til de innspill som 
Oslo Elveforum har gitt. OOF foreslår derfor følgende strategiske plan: 

Det utarbeides en plan/strategi for sammenhengende grøntdrag med ferdselsårer 
for friluftslivet mellom fjorden, byen og Marka, der bekkene og elvene spiller en 
sentral rolle. 

Med vennlig hilsen 
Tom Fremstad 

Generalsekretær 

Johan Hval 

Rådgiver 

mailto:oof@friluftsrad.no

	Høringsuttalelse til:
	Oslo kommunes Planstrategi 2020-2023
	OOF er positiv til prioriteringene og rammene
	OOFs kommentarer til plangrepene for en grønnere by (s. 15-17)
	OOF etterlyser en helhetlig strategi for sykkel og gange
	OOF etterlyser ny strategi for Marka og friluftslivet som følge av klimaendringene

	OOFs kommentarer til plangrepene for en varmere by (s. 15-21)
	OOF går inn for en egen Opplærings- og aktivitetsplan for friluftslivet
	Viktige friluftslivsområdene bør ha egne forvaltnings-/handlingsplaner
	Behov for å styrke nærfriluftslivstilbudet i Levekårsutsatte områder
	Ny strategi for økt bruk og bevaring av Marka og Oslos friluftslivsområder

	OOFs kommentarer til plangrepene for «En by med plass til alle», s- 23
	Behov for å sikre befolkningen i fortettingsområdene god tilgang til friluftsområder, grønne lunger og turveier.
	Behov for å sikre sammenhengende grøntdrag med ferdselsårer mellom fjorden, byen og marka



