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Forslag til videre samarbeid om blågrønn struktur  

Bakgrunn 

Arbeidsgruppen for bybåndssamarbeidet har gjennomført til sammen tre møter med tema 

blågrønn struktur. I siste arbeidsgruppemøte 13. juni 2019 presenterte PBE et notat om 

planleggingspraksis for blågrønn struktur i bybåndet. Notatet synliggjør ulike verktøy og 

virkemidler som brukes av partnerne i bybåndssamarbeidet, og drøfter utfordringer og muligheter. 

I en påfølgende diskusjon ble arbeidsgruppen enig om hva bybåndssamarbeidet bør fokusere på i 

det videre arbeidet med blågrønn struktur. I møte på ledernivå 20. juni ønsker arbeidsgruppen å 

diskutere foreliggende forslag til videre samarbeid, og få ledergruppens tilslutning til dette. 

Forslag 

Regional plan har som mål at sammenhengende strukturer for biologisk mangfold og friluftsliv 

søkes bevart, og at tilgjengeligheten til regionale friluftsområder vektlegges spesielt i og rundt 

prioriterte vekstområder. Videre skal det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling 

med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer. For å kunne jobbe målrettet mot disse målene, 

har arbeidsgruppen i første omgang behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om eksisterende 

blågrønne strukturer i bybåndet og kvaliteten av disse.  

Utarbeidelse av kart 

Arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides kart om blågrønn struktur som dekker hele bybåndet. 

Det anses som nyttig å utarbeide flere kartlag som belyser ulike forhold, som f.eks.: 

 Grøntområder som er avsatt i gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner 

 Eksisterende blågrønne strukturer, basert på deres ulike kvaliteter: f.eks. regionalt og 

nasjonalt viktige naturverdier, viktige områder for rekreasjon og friluftsliv, viktige 

forbindelser (turveier, gang- og sykkelveier langs grøntdrag) 

 Sammenhengen mellom eksisterende verdier og hva som er planmessig sikret 

 Tilgjengelighet til grøntområder for gående og syklende 

 Områder med særlig behov for samordnet innsats på tvers av kommegrenser 
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Slike kart(lag) vil sikre et helhetlig bilde, og vil synliggjøre hvor det kan være behov for 

samarbeid på tvers av kommunegrenser. Kartene vil på den måten være et nyttig verktøy i det 

videre arbeidet, både for de enkelte kommunene og for bybåndssamarbeidet. De kan eksempelvis 

danne et godt grunnlag for utarbeidelse av et felles strategisk illustrasjonskart som viser viktige 

sammenhengende grøntområder som bør bevares og/eller videreutvikles.  

I først omgang skal kartlagene bygge på data og grunnlagsinformasjon som allerede finnes, og en 

stor del av arbeidet vil i så måte være å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge eksisterende 

informasjon. Samtidig vil arbeidet synliggjøre hvor det eventuelt er behov for mer utfyllende 

eller oppdatert informasjon om blågrønne strukturer i bybåndet.   

Bestilling til Fylkesmannen  

Fylkesmannen er i besittelse av data og kartlegginger av viktige naturverdier i bybåndet. I tillegg 

gjennomførte Fylkesmannen en kartlegging av regional grøntstruktur i Oslo og Akershus i 2014, 

som imidlertid aldri ble publisert. Både datasettene og kartleggingen av den regionale 

grøntstrukturen vil være viktig og relevant i bybåndssamarbeidets arbeid med blågrønn struktur, 

ikke minst for å kunne utarbeide ovennevnte kart. Det foreslås derfor å lage en bestilling til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken om å sammenstille og oversende relevant data som 

bybåndssamarbeidet kan bruke i sitt videre arbeid. 

Opprettelse av prosjektgruppe 

Arbeidsgruppen foreslår å opprette en egen prosjektgruppe som jobber dedikert med temaet. 

Prosjektgruppen vil gjennomføre egne møter i tillegg til de regulære arbeidsgruppemøtene. Det 

foreslås at prosjektgruppen består av en representant fra hhv. Oslo kommune, Akershus 

fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken i tillegg til noen få bybåndskommuner, 

eksempelvis én fra hver korridor.  

Tilslutning 

I møte på ledernivå 20. juni ønsker arbeidsgruppen å diskutere foreliggende forslag til videre 

samarbeid om blågrønn struktur i bybåndet. Dersom ledergruppen gir sin tilslutning, vil 

bybåndssamarbeidet sette i gang arbeidet høsten 2019. 


