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Oslo er europamester i grønn byutvikling!
EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med
13 andre byer. Vi vant fordi vi kan vise til noen av de beste løsningene for en mer
klima- og miljøvennlig by. Oslo har gjennom langsiktig arbeid blitt en av Europas
mest ambisiøse og handlekraftige byer.
At Oslo vant er et resultat av et langsiktig arbeid og bred oppslutning om ambisiøse mål
for byutviklingen. Oslo vant også som et resultat av at byen har et næringsliv,
grasrotorganisasjoner, kunnskapsmiljøer, og ikke minst innbyggere som ønsker det
grønne skiftet velkommen.
Godt samarbeid med statlige myndigheter og naboer i Osloregionen har også vært
avgjørende for å lykkes.
Derfor er miljøhovedstadsåret ikke bare Oslo kommunes år, men hele Oslos år.
Miljøhovedstadsåret handler om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke
takten i den grønne omstillingen og rigge byen for grønn vekst.

European Green Capital Award
Konkurransen om å bli Europeisk miljøhovedstad arrangeres av EU. To tredjedeler av
Europas befolkning bor i byer. Konsekvensen av urbaniseringen er at de største klima- og
miljøutfordringene finnes i byene. Men i byene finnes også løsningene.
For å nå de internasjonale klimamålene, må lederne for byene gå i front og sørge for at
byene vokser smart. Med dette som bakteppe ønsket Europakommisjonen å øke fokuset
og innsatsen for klima og en grønn hverdag for innbyggerne i Europas byer.
Et viktig mål var å stimulere byene til å lære av hverandre og løfte frem forbilder som
kan vise til gode resultater. Derfor etablerte Kommisjonen «European Green Capital
Award» i 2010. Stockholm var førstemann ut. Prisen har utviklet seg til å bli en kåring
som gir stor oppmerksomhet, både internasjonalt og nasjonalt.

Hvorfor Oslo vant
Mange byer i Europa har satt klima og miljø høyt på agendaen de siste årene og kan vise
til svært gode resultater. EU mener Oslo fortjener en ledertrøye i den grønne
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omstillingen fordi:
Oslo har en av verdens mest ambisiøse klimastrategier og har introdusert
klimabudsjett der CO2 telles på lik linje som penger.
Oslo har redusert biltrafikken og styrket kollektivtrafikken og lagt til rette for
syklende og gående.
Oslo har lyktes med å gjøre avfall til en ressurs, gjennom et innovativt og effektivt
kildesorteringssystem.
Oslo har styrket folks tilgang til friområder, grøntarealer, elver og fjord.
Oslo har bevart natur og biomangfold i og rundt sentrum gjennom tiår med kraftig
byvekst.
Oslo har gjenåpnet elveløp som gikk i rør, og dermed gjort byen mer i stand til å
håndtere hyppigere og kraftigere regnvær – tiltak som samtidig har skapt nye
rekreasjonsområder og nye leveområder for planter og dyr.
Oslos næringsliv går foran i det grønne skiftet og skaper nye, grønne jobber for
fremtiden.
Dessuten er miljøengasjementet stort i byen. Juryen trakk særlig frem hvordan folk i
Oslo har engasjert seg i miljøarbeidet, blant annet gjennom å slutte opp om
kildesorteringen.

Et år med grønne opplevelser
Hovedmodellen for miljøhovedstadsåret er dugnad og samskaping. 180
samarbeidspartnere fra næringslivet, organisasjoner og kunnskapsinstitusjoner bidrar
med over 350 egenfinansierte arrangement i det offisielle programmet. Aktivitetene vil
være en kombinasjon av faglige konferanser og et folkelig program.
Kommunen bidrar med blant annet mobilitetsuke, biomangfoldsuke og ombruksuke, samt
åpningshelg og avslutningsseremoni. Samtidig settes det i gang prosjekter som varer ut
over 2019. Som Klimaløft i Osloskolen, nabolagsprogram i bydelene,
næringslivsprogram og miljøtiltak for å bedre boforholdene i kommunale boliger.
Se hele programmet: www.miljøhovedstaden.no
Følg oss på Facebook og Instagram: @miljohovedstaden
Følg oss på Twitter: @GreenOslo2019
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