Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti, Miljøpartiet De
Grønne Sagene, Sagene SV og Rødt Sagene
Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for i
perioden 2015-2019
Sagene er kåret til Oslos grønneste bydel og mange gode miljøtiltak er satt igang. Men vi er
ikke tilfredse og vil jobbe videre for å befeste Sagenes posisjon som en foregangsbydel og
modell for energisparing, lavutslipp og framtidsrettede transportløsninger. Vi ønsker en bydel
som iverksetter ambisiøse tiltak i egen organisasjon og samtidig legger tilrette for folkelig
engasjement, og gjør det enkelt for beboerne å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vår visjon
er et levende Sagene hvor det trygt og godt å leve, hvor syklende og gående dominerer
bybildet, og hvor alle innbyggere uansett bosted har tilgang på gode byrom og grønt arealer i
nærmiljøet.
Sagene som miljøfyrtårn
Vi ønsker oss et Sagene som tar klimaansvar og som innfører lokale tiltak for en mer
miljøvennlig og grønn bydelsutvikling.
Vi vil:
● Etablere klimaregnskap på bydelsnivå.
● Etablere prinsipper for bydelens anskaffelser slik at miljømessige, sosiale og etiske
hensyn er styrende ved alle innkjøp av varer og tjenester.
● Innføre miljøsertifisering i alle bydelens tjenester
● Være en pådriver for at bygg skal ha energiforsyning fra fornybare energikilder og at
alle nybygg i bydelen bør være lavenergihus.
● Ved nybygg skal minimumsnorm for parkeringsplasser gjelde som maksgrense og
maksimumsnorm for sykkelparkering gjelde som minstekrav.
● Kreve at det stilles lavenergikrav ved rehabiliteringer og jobbe for at kommunale
boliger oppgraderes til en god, miljøvennlig og energieffektiv standard.
● Fremme etablering av grønne tak og fasader.
● Innføre smart strømstyring i offentlige bygg i bydelen.
● Jobbe for å innføre effektive tiltak mot tomgangskjøring.
● Etablere minst en ny minigjenbruksstasjon i bydelen.
● Tilrettelegge for gode gjenbruks- og utlånsordninger bla. ved å etablere et
verktøysbibliotek i bydel Sagene.
● Starte et prosjekt sammen med dagligvarehandelen om reduksjon av matkasting.
● Arbeide for mindre bruk av plastemballasje og -poser i bydelen.
● Opprettholde og øke de grønne midlene.
● Utvide miljøkonsulentstillingen til 100 %.
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Grønn mobilitet på Sagene
Vår bydel er omgitt av sterkt trafikkerte veier, men vår visjon er en bydel uten støy og
trafikkfeller. I bydel Sagene skal gående og syklende prioriteres foran biler og
parkeringsplasser.
Vi vil:
● Være en foregangsbydel i å implementere Oslos sykkelstrategi 2015-2025 og lage en
egen gå- og sykkelplan for bydelen. Denne skal inneholde:
○ Jobbe for en raskere utbygging av sykkelveinettet.
○ Ordninger for utleie av fraktsykler lokalt. F.eks. knyttet til
frivillighetssentralene, biblioteket, gjenbruksstasjoner, studentbyen og ved
kollektivknutepunkt.
○ Jobbe for etablering av flere bysykkelstativer i bydelen, f.eks ved Bjølsen
studentby og ved viktige handelssentra.
○ Prøveprosjekt for utlån av el-sykler på midlertidig basis, tilsvarende
prøvekjøre.no.
○ Flere og bedre sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for fraktsykler og
jobb for utbygging av sykkelhotell i nærheten av kollektivknutepunkt.
○ Etablering av ladestasjoner for el-sykler.
○ At bydelen skal ha el-sykler som tilbys sine ansatte i arbeidstiden til lokale
tjenestereiser.
○ Trafikksikre og attraktive sykkeltraseer.
○ Flere røde felter i kryss og tryggere løsninger for syklister i rundkjøringer.
○ Gjøre det tryggere for alle barn å gå og sykle til skolen.
● Jobbe for nye kollektivtilbud og forbedre det eksisterende.
● Etablere bilfrie gater i bydelen og innføre områder med restriktiv gjennomkjøring.
● Satse på trafikksikkerhet blant annet med fartsdumper og enveiskjøringer og at kryss
utbedres slik at de blir mer trafikksikre.
● Etablere flere ladestasjoner for el-biler og flere p-plasser for bildeling.
● Etablere støymålere i bydelen og sette i verk tiltak i områder hvor støyen er
helseskadelig.
● Jobbe for 30-soner eller bilfrie soner rundt alle barneskoler.
● At bydelens bilpark skal være fossilfri.
Den grønne bydelen
Vår bydel har mange og flotte grønt arealer, men de skal deles av mange. Derfor ønsker vi
flere grønne fellesområder og utvikling av de eksisterende.
Vi vil:
● Bevare og utvikle Akerselvamiljøpark til det beste for bydelens befolkning.
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● Allmenn tilgjengelighet til Akerselva og nærliggende grøntareal må prioriteres i
reguleringssaker, herunder Treschowsgate 16 (Lilleborgtomta)
● Etablere en badeplass langs Akerselva i bydel Sagene.
● Bevare de grønne områdene i bydelen og prioritere sammenhengende grøntarealer.
Dersom grøntområder bygges ned må de erstattes med grøntområder av tilsvarende
eller bedre kvalitet
● Kartlegge arealer som i dag kunne blitt brukt til parker og løkker og gjøre disse
tilgjengelige
● Jobbe for forbud mot engangsgriller.
● Fremme urban matproduksjon, ved for eksempel å videreutvikle prosjektet Spiselige
Sagene og tilrettelegge for dyrking i parker og på offentlig areal.
● Sette av midler til beplantning som blomster, bærbusker og frukttrær i bydelen.
● Være en bievennlig bydel bla. legge til rette for bikuber på tak og i parker.
● Bevare store og gamle trær.
● Etablere flere reklamefrie offentlige toaletter.
● Ivareta det biologiske mangfoldet i veikanter, rundkjøringer og utvalgte deler av
parkene ved å la vegetasjonen vokse fritt, men ta hensyn til allergikere og unngå
svartlistede arter.
● Jobbe for at de skjulte bekkene graves frem fra glemselen, for eksempel i Iladalen og
Tåsenbekken.
En levende og framtidsrettet bydel
I bydel Sagene skal folk trives og ha mulighet til å leve miljøvennlig. Vi ønsker oss en bydel
med levende lokalmiljøer, gode møteplasser og et yrende næringsliv.
Vi vil:
● Fremme bærekraftig lokal verdiskapning og fremtidsrettet innovasjon, blant annet
gjennom å jobbe for rimelige lokaler til frivillige grupper, kunstnere og gründere.
● Jobbe for at ledige kommunale lokaler skal kunne brukes midlertidig av frivillige
grupper, kunstnere og gründere.
● Tilrettelegge for gode byrom og parker for opphold ved å etablere flere byromsmøbler
som benker og sittegrupper, fontener, fellesgriller og treningsapparater.
● Være en medspiller for lokale mat- og drikkeprodusenter.
● Oppfordre bydelen til å innføre kjøttfri mandag og tilby vegansk alternativ i alle
bydelens kantiner.
● Tilby vegansk alternativ på alle bydelens arrangementer.
● At bydelens tjenestesteder skal tilby mer plantebasert mat, i tråd med miljø- og
helsefaglige råd.
● Opprette Grønn patrulje som skal sørge for at vi har en ren, pen og ryddig bydel. Dette
skal gjøres i samarbeid med NAV og fungere som arbeidstrening bla for ungdommer.
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● At bydelen skal ansette egen parkforvalter. Parkforvalteren skal i tillegg ha ansvar for
generell rydding i bydelen og lede grønn patrulje
● Utvide tilbudet om kildesortering til alle bydelens parker.
● Sørge for at miljøkonsekvensene for nærmiljøet blir godt belyst i alle nye
utbyggingsprosjekter, og at nye prosjekter bidrar til bedre rekreasjonsarealer og
trivelige nærmiljøer.
● Jobbe for at bydelen involveres på et tidligere stadie i plan- og byggesaker, og at
naboene blir hørt før bydelsutvalget fatter sin beslutning.
● Jobbe for at det bygges flere store leiligheter i bydelen slik at barnefamilier kan bli
boende i bydelen gjennom krav til nybygg og ved tilskudd og rådgivning ved
sammenslåing av små leiligheter.
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