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Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om strategi for grønne 
tak og fasader 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill i 
denne saken. Vi har mange kampsaker som handler om å bevare og etablere 
grønne lunger i byen vår, så vi er veldig glade for at kommunen nå får en strategi 
for hvordan dette kan løses på flere måter! 
 
Vi som vokser opp og har ungdomstiden vår i Oslo vet at parkene og gressflekkene 
rundt i byen er mer enn grøntarealer; De er fritidsarenaer, fotballbaner og 
møteplasser. De er gratis og tilgjengelige, og derfor er vi så opptatt av å bevare 
dem. Med dette forslaget kan vi til og med få flere slike steder! Vi er opptatt av at 
disse grønne tilskuddene skal være nettopp et tillegg til parker som finnes 
allerede, og ikke gå på bekostning av parker og grøntarealer vi allerede har. 
 
I 2016 sendte Ungdommens bystyremøte saken Fra grått til grønt som en av fem 
saker til bystyret. I denne saken var vi opptatt av at alle bydeler skal ha minst én 
park, at disse bidrar til å ivareta artsmangfoldet og at det stilles minstekrav til 
grøntstrukturer i forbindelse med at Oslo fortettes mer og mer. Vi er glade for å 
lese at strategien inneholder prinsipper om å ivareta og bidra til biologisk 
mangfold. Vi håper også at det vil sørges for at hele byen får grønne tak og fasader. 
 
Vi forsto da vi leste saken at grønne tak og fasader også kan avlaste avløp når det 
er store regnfall. Vi mener at strategien også bør si noe om at det bør prioriteres å 
etablere disse tiltakene i områder der det er problemer med oversvømmelser når 
det er mye nedbør. 
 
Vi er glade for at det er tenkt at de grønne takene kan brukes som oppholdssteder 
- det har vi nemlig stort behov for i byen vår. Vi er opptatt av at disse 
oppholdsstedene skal være tilgjengelige for alle, både i den forstand at de 
etableres på tak som er tilgjengelige ikke bare for de som bor eller jobber i bygget, 
og i form av universell utforming og adgangsmuligheter. Vi er også opptatt av at 
takene sikres godt, slik at det ikke skjer ulykker. 
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Oppsummering 
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:  

● Det er bra med grønne tak og fasader 
● Disse tiltakene må ikke komme i stedet for å bevare parker og andre grønne 

lunger, men heller være et tillegg. 
● Alle i hele Oslo må få glede og nytte av dette! Spre de grønne takene og 

fasadene i hele byen. 
● Grønne tak som kan brukes som oppholdssted bør være tilgjengelig for alle, 

universelt utformet, godt møblert og sikret. 
 
 

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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