
Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Tittellysbilde bilde positiv logo og bilde

Revisjon av 
kommuneplanens 
arealdel for Oslo

Ronny Kristiansen

Enhetsleder overordnet plan og anlayse

Plan- og bygningsetaten,
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Kommuneplanens 
samfunnsdel med 
byutviklingsstrategi

En grønnere, varmere og mer skapende 
by med plass til alle.

• Den grønne klimavennlige nullutslippsbyen 

• Den sosialt bærekraftige hverdagsbyen 

• Den dynamiske hovedstaden

• Økt gjennomføring med variasjon og kvalitet 

Den nye arealdelen vil ha samme 
planhorisont som samfunnsdelen, frem 
mot 2040.



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Arealstrategi mot 2030

• Prioritere byutvikling 
«innenfra og ut»
– Indre by

– Hovinbyen

– Fjordbyen vest

• Tilrettelegge for 
klimasmart fortetting 
langs stasjonsnettet for 
øvrig 

• Fra nav til nettverk: Ny 
tverrgående 
kollektivinfrastrktur
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Hovedoppgaver i arealdelsarbeidet

Klima- og miljøvennlig 
byvekst
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kvalitet og variasjon

Allsidig og fremtidsrettet 
næringsutviklingM
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Blågrønn og klimatilpasset 
by med naturmangfold

Arealdelen 
som 

verktøy for 
gjennom-

føring
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Deloverskrift gul

Fremdrift for revisjon av arealdelen


