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Til  
Plan- og bygningsetaten 
Oslo kommunes saksnummer: 201904656 
 
Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om forslag til 
planprogram for kommuneplanens arealdel 
 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill 
til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Vi er glade for at Plan- og 
bygningsetaten tok kontakt med oss tidlig i saken: Det har ført til at vi har kunnet 
lære om saken og diskutere den over tid. Vi vil også innlede med å minne om 
viktigheten av å involvere ungdom på deres premisser, og vi håper at alle byens 
lokale ungdomsråd har fått mulighet til å uttale seg i denne saken. 
 
For å oppsummere våre innspill kan vi si at vi i denne saken er opptatt av i 
hovedsak fire temaer: Gode tilbud til ungdom, god fremkommelighet, estetisk og 
kulturelt bevisst utvikling av byen vår og økt boligbygging. 
 
 
Gode tilbud til ungdom 
For at Oslo skal bli en ungdomsvennlig by må vi fortsette å bruke arealer på 
tilbudene vi trenger og elsker. Først vil vi minne om noe vi nevner hver gang vi får 
anledning: Oslos ungdom trenger et sentralt ungdomshus for ungdom fra alle 
bydeler. Vi har få steder å møtes som ikke koster penger, og å reise til hverandres 
bydeler og hverandres ungdomsklubber er ikke alltid mulig.  
 
Vi ønsker oss mer grøntarealer, og er opptatt av at parker og grønne lunger ikke 
skal gi tapt for fortettingen. Vi ønsker oss steder vi kan drive med sport utendørs, 
f.eks. ballspill, skating og sykling. Vi mener at det må være blå og grønne lunger, i 
form av små parker, vann, elver og skogholt, i alles nærmiljø. Disse bør 
tilrettelegges for aktivitet og sosialt samvær året rundt. 
 
Et annet tilbud vi ønsker at det settes av plass til i byen vår er svømmehaller. Barn i 
Norge er dårligst i Norden på å svømme , og i Oslo har vi sett mange fryktelige 1

drukningsulykker. Vi lærer oss i alle fall ikke å svømme uten bassenger. Vi mener 
dette må prioriteres også i planprogrammet for kommuneplanens arealdel. 

1 
https://www.nrk.no/norge/faktisk.no_-bare-halvparten-av-norske-5.-klassinger-kan-svomm
e-200-meter-1.14139636 
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Et annet tilbud vi ofte tar til orde for styrkingen av er helsetjenestene. Vi mener at 
det trengs flere og bedre kommunale helsetilbud for ungdom, og at første steg er 
å finne steder å plassere disse tilbudene.  

 

God fremkommelighet 
Oslo er i vekst, og i fremtiden blir vi mange som må dele på byen. Vi er opptatt av 
at alle skal ha enkel tilgang på hele byen, og derfor mener vi at det er viktig at de 
langsiktige planene for Oslo har fremkommelighet i mente. Vi stiller oss bak 
byrådets satsing på kollektivtransport fremfor privatbilisme, og er glade for at 
dette også løftes frem i planprogrammet. Vi mener at det må satses på bedre 
fremkommelighet mellom bydelene utenom sentrum også. 
 
 
Estetisk og kulturelt bevisst utvikling 
Oslo er en by med lang historie, og selv om vi jo må utvikle oss, er vi opptatt av at 
det tenkes langsiktig på hvordan vi kan bevare byens særpreg. Vi opplever at 
mange av de nye boligstrøkene i Oslo er veldig grå og triste, og mener derfor at 
det bør lages en plan for hvordan byrommet kan bruke farger på en bedre måte, 
og at det bør stilles krav til fargebruk på nye bygg. Vi synes også at det bør satses 
mer på gatekunst, og at dette er prosjekter med potensiale for å involvere 
ungdom i utviklingen av byrommene våre. 

Et annet prinsipp vi mener bør gjelde for utviklingen av Oslo er at lokale, mindre 
bedrifter bør vernes om. I løpet av koronapandemien har vi sett flere småbedrifter 
stenge dørene god godt, og vi mener at det er viktig å vise politisk vilje for å legge 
bedre til rette for disse. 

Vi mener også at en viktig del av en bevisst utvikling av byen handler om å ta vare 
på og bevare gamle bygninger og gater. Når vi går rundt i Oslo ser vi tydelig at det 
er en by som har blitt til over tid, og dette mener vi at det er viktig å ta vare på. 

 

Økt boligbygging 

I denne delen av planprogrammet kan vi lese om nye veier til egen bolig, og dette 
er vi i SUR veldig glade for. Vi som vokser opp i Oslo i dag ser et boligmarked med 
en prisvekst som skremmer oss - vi er redd vi ikke vil ha råd til å bo i vår egen by i 
fremtiden. Vi mener at det er viktig at det gjøres noe med boligmarkedet i Oslo, 
slik at man ikke trenger rike foreldre for å kunne bli boende her. 

Vi er også opptatt av at boligbyggingen ikke går på akkord med våre behov for 
grønne omgivelser. Parker, elver, skogholt, dammer, planter, trær og vann gjør 
nærområdene våre til de de er, og vi mener det er viktig at dette tas hensyn til når 
det bygges tettere og tettere. 

Møllergata 3 D, Oslo      www.ungmed.no     24 14 98 30      sur@ungorg.no 
 

http://www.ungmed.no/
mailto:sur@ungorg.no


 
 

 

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt 

hvis dere har oppfølgingsspørsmål! 

 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 
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