
Tittellysbilde rød 2Oslo 2019

Klimakriterier i 
plansaksbehandling i Oslo – med 
fokus på klimatilpasning

Presentasjon for TEKNA faglunsj, 18.03.2021

Helene Egeland

Klimaleder 

Plan- og bygningsetaten



Oslo 2019

Vedtatte klimamål for Oslo
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Politisk bestilling om klimakriterier

Tildelingsbrevet for 2018:

- Alle arealplaner skal sikre og bygge opp om Oslos klima- og miljømål 

- Klimakonsekvenser av planforslag skal vurderes og synliggjøres. 

- Etaten bes finne et sett av kriterier som utgangspunkt for vurderingen av 

klimakonsekvenser. 
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Kriteriesett for klimavurderinger

6 hovedtemaer: 

• Grønn mobilitet

• Blågrønn struktur

• Overvannshåndtering

• Energiløsninger

• Gjenbruk og materialvalg

• Fossilfri byggefase

Belyser klimagassutslipp og klimatilpasning

Under hvert tema: 2-6 kriterier som skal vurderes 
kvalitativt i alle plansaker
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Bruk av klimakriterier:

1. Et bevisstgjørende verktøy i dialogfase 

2. For å vurdere og synliggjøre klimakonsekvenser

• Ikke alle kriteriene er krav 

• Behov for klargjøringer i lovverket – parallelt arbeid

▪ 1. Uklare hjemler 

▪ 2. Mangel på hjemler
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Kriterier for blågrønn struktur
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Bevare eksisterende grønnstruktur og grønne 

elementer, herunder store trær, skog, myr og 

jordsmonn med høyt karboninnhold (CO2-lagre)

Bevare, opparbeide og utvide blågrønne elementer 

og korridorer, og sikre en sammenhengende 

blågrønn struktur med økt biologisk mangfold
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Kriterier for overvannshåndtering
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Håndtere overvann åpent og lokalt på egen tomt og 

i et områdeperspektiv ved å følge 

tretrinnsstrategien

Trinn 1: Fange opp og infiltrere små 

nedbørsmengder

Trinn 2: Forsinke og fordrøye større 

nedbørsmengder

Trinn 3: Bevare eller etablere trygge flomveier
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Strategi for overvannshåndtering 2013-2030

8

Oslo kommunes Strategi for overvannshåndtering peker ut den retningen vi 
ønsker å gå og hva vi må jobbe videre med for å komme i mål.

Overvannsstrategien ble vedtatt i Oslo bystyre den 5. februar 2014

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref
15.03.2021

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1334879-1426836380/Tjenester%20og%20tilbud/Vann%20og%20avl%C3%B8p/Skjema%20og%20veiledere/Overvann/Strategi%20for%20overvannsh%C3%A5ndtering.pdf
https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref
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Handlingsplan for overvannshåndtering
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Kortversjon – norsk, engelsk Hoveddokument (+ flere delrapporter)

Ferdig utarbeidet i 2016.

Vedtatt i bystyret 25.9.2019
(sak 291/2019)

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref

https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/arbeider-pa-vann-og-avlopsnettet/overvannshandtering/#gref
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Handlingsplanen for overvannshåndtering

Består av 18 tiltak hvorav flere i gang:

• Etablere en flom-modell og flomkart for hele byen, Temakart for overvann og urban flom, der ledningsnett, 
overflatevann og vassdrag er koblet sammen

▪ Gir kunnskapsgrunnlag for hvor kan vi ha flomveier, oversvømmelsesområder ved styrtregn 

▪ Vil kunne brukes til prosjektering/planlegging

• Utarbeide en tverrfaglig Veileder for overvannshåndtering

▪ Del 1: Faggrunnlag 

▪ Del 2: Plan- og byggesaksbehandling (prosesser med rutiner, sjekklister o.l.)

▪ Del 3: Eksisterende bebyggelse  

• Utarbeide en Kommunikasjonsstrategi for overvannshåndtering (viktig særlig for eksisterende bebyggelse)

▪ Internettportal

▪ Tilstrekkelig bemanning, som vil ta seg av både internettsiden og kampanjer, veiledning om overvann m.m.
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ROS veileder for 
reguleringsplanforslag i 
Oslo

Henviser til DSDs veileder 
“Samfunnssikkerhet i kommunenes 
arealplanlegging” (2017)

Inneholder føringer fra kommuneplan i 
Oslo

Fokus på overvann- og 
kvikkleirehendelser, samt andre 
uønskede naturhendelser

Anbefaler en klimafaktor på 1,5 i 
planforslag som åpner for utbygging 
med lang levetid
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Forslag til strategi for grønne tak og fasader

Byggene i seg selv kan bidra til en mer 
klimarobust by

Flerefunksjonstilnærming – natur, vann, 
helse og energi

Setter mål for både eksisterende og ny 
bebyggelse

Foreslår kommunale pilotprosjekter slik 
at vi kan dele og lære

Sonja Henie ishall, Frogner
Arkitekt: Dyrvik arkitekter AS. Landskap: Rambøll AS 

Foto: Kultur- og idrettsbygg (facebook-oppslag 27.04.2020)
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Takk for meg

Kontaktinformasjon: helene.egeland@pbe.oslo.kommune.no
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