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Agenda

• Oslo og Akershus: En region i vekst

• Kommuneplan 2015 og 2017

• Byutviklingsdebatter i Oslo



En region i vekst

• Oslo og Akershus har sterk 

befolkningsvekst

• Behov for regional tilnærming –

Regional plan for areal- og 

transport vedtatt desember 2015

3

Kommuneplan – Oslo mot 2030

4

Oppbygging
Samfunnsdel –

Politiske 

virkemidler og mål

Byutviklingsstrategi Juridisk bindende 

arealdel



• Enighet i Oslo og 

Akerhus om hvor 

veksten skal 

komme

• Samtlige 

kommuner har 

forpliktet seg til å 

legge til rette for 

vekst, særlig i de 

regionale byene

• Gode 

kollektivløsninger 

er en viktig del av 

utviklingen

• H har foreslått 

regional boligplan



Skøyen



Vei- og baneinvesteringer som 

muliggjør byutvikling

• Lørentunnelen/Lørenbanen

• Operatunellen

• E18 Vestkorridoren

• Fornebubanen

• Manglerudtunnelen

Før: Lørentunnelen

Transport og areal=byutvikling



Resultater fra boligmarkedet

Høyre vil bevare småhusområdene fordi det gir en 

variert boligmasse og mangfold 



«En betydelig andel av de nye boligene 

ligger i det vi kaller 

transformasjonsområder, der tidligere 

industri- og næringsområder er omdannet 

til byområder med høy boligandel.»

Høyre vil fortsette 

å transformere 

tidligere 

industriområder for 

å løse boligbehovet

Bilfritt byliv

• Bilfri sone i Oslo er større enn sonene i Brussel, 

Munchen og København til sammen (1,9 kvm)

• Det bor i overkant av 1000 personer innenfor Ring 1

• Folkeliv krever mennesker – hvor er de? Hvor blir de 

av?

• Høyre vil etablere flere boliger i Kvadraturen

• Utfordringer med regjeringskvartalet



Byutviklingsdebatter i Oslo

• Nedre Grefsen

• Smestad

• Tingstuveien

• Småhusområdene – stasjonsnære områder

• Hvor høyt og hvor tett ved kollektivknutepunkt



Befolksningsveksten fortsetter, men…

Befolkningsveksten er ikke like sterk



Småhusplanen 

gjelder for 

ca 29 000 

boliger i Oslo

Småhus i alle 

bydeler, unntatt 

sentrum



Høyre vil sikre småhusområdene

• Småhusområdene er viktig for å opprettholde et 

variert boligtilbud i Oslo

• Revisjon av småhusplanen for å begrense fortetting

• Ny parkeringsnorm må ikke innføres – vil bli en 

belastning for boligområdene med villparkering

• H har foreslått regional boligplan



Oppsummering

• Behov for en god kommuneplan

• Befolkningsveksten avtar, men er fortsatt tilstede

• Høyre er opptatt av kvalitet fremfor kvantitet – vil 

verne om småhusområdene og sikre gode 

bokvaliteter i tettbygde områder

• Regionalt perspektiv viktig


