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Høringssvar: Strategi for grønne tak og fasader i Oslo.
Vi viser til mottatt høringsbrev av 28.11.2018 der vi er invitert til å komme med merknader.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i
Norge med utdanning på universitetsnivå tilsvarende mastergrad eller sivilarkitekt.
Vi er positive til høringens overordnede budskap og mål, og ønsker å bidra med arkitektenes
kompetanse til å gjøre forslaget enda mer robust og bærekraftig. Arkitektene ser frem til å møte
utfordringene og omstillingene dette forslaget oppmuntrer til.
NAL har følgende merknader til endringene:

Overordnet

Grønne tak og fasader kan potensielt ta i bruk en god del uutnyttede arealer i Oslo. PBEs
analyse fra 2016 fant omtrent 500 bygninger med vegetasjon på taket, noe som tilsvarer cirka
en prosent av Oslos takareal. Amsterdam og København er byer som har gjort mye på grønne
tak, og nyere analyser viser at cirka 35 prosent av Oslos tak kan være egnet for grønne tak.

Grønne tak kan være med å løse en del av byenes utfordringer som overvann, lokalt landbruk
og økosystem, og stimulere til «spennende» tak og nye funksjoner for urbant landbruk,
rekreasjon og undervisningsformål. Grønne tak og fasader vil samtidig kunne tilføre byen en
estetisk oppgradering.
Klimavennlig bygg- og stedsutvikling er viktige tema for arkitekter i Norge. Det vi bygger og
rehabiliterer i dag vil stå for fremtidige generasjoner, og det er nødvendig å komme raskt i gang
med nye klimavennlige løsninger og ruste byggebransjen for fremtiden. Hvis vi klarer å redusere
klimagassutslipp i byggeprosesser og renovere eksisterende bygningsmasse til
lavenergistandard, er vi et skritt nærmere morgendagens klimanøytrale bygg og boligområder.
Grønne tak og fasader bør forstås i kontekst av disse målene.

Grønne tak og fasader mht tekniske anlegg

NAL forstår forslagets overordnede ønske om å ville intensivere arbeidet med bærekraft i
bygninger i Oslo med hensyn til klimaeffektivitet, energikrav, og livskvalitet. Grønne tak og
fasader ses som et viktig steg mot å nå disse målene. I 2020 vil det være krav om at alle
nybygg er passivhus, eller såkalte nullenergibygg. På sikt bør dette også inkludere,
eksisterende bygninger, så langt det er mulig. Vi mener også det er mer klimavennlig å beholde
mesteparten av eksisterende bygningsmasse fremfor å rive og bygge nytt.
Med økte krav til bundet C02 i energiberegningen av nye tiltak vil dette også være det mest
lønnsomme for de fleste prosjekt. Ifølge EUs endringer i bygningsdirektivet, som nå er til
behandling i EØS-komiteen, vil det innen 2050 være krav om at 70 prosent av eksisterende
bygningsmasse i EU tilfredsstiller passivhusstandard. Gjennom EØS-avtalen vil disse kravene
med all sannsynlighet også gjelde i Norge, og det innebærer at Norge skal utarbeide en
nasjonal strategi for bygningsrenovering. Grønne tak og fasader er et av de mest effektive
tiltakene man har for å gjøre eksisterende bygningsmasse klimavennlig, og for å renovere
dagens bygningsmasse for fremtidig og mer bærekraftig bruk – og vi vurderer høringens forslag
som en viktig brikke i det langsiktige arbeidet med å nå disse målene.
Forslaget legger stor vekt på planter, grønnsaksdyrking og hager, med utstrakt bruk av grønt i
visualiseringene og eksemplene vedlagt. NAL mener det er viktig at Bymiljøetaten også
inkluderer grønne tekniske anlegg, utover plantesystemer, i beskrivelsen av ønsket utførelse, og
implementering av forslaget. Disse tekniske anleggene bør inkludere solceller, vindkraft,
regnsvannshøsting, og andre systemer som øker bærekraftaspektet på vei mot
passivhusstandard, inkludert fremtidige tekniske systemer. NAL foreslår at beskrivelsen av
grønne tak og fasader bearbeides til å inkludere solcelleanlegg og lignende systemer, og at
tilhørende eksempler på god integrering av bærekraftige energisystemer for eksisterende
bygningsmasse tilføyes dokumentene. Det finnes gode eksempler på dette både fra Norge og
andre land som Powerhouse, eller andre prosjekter fra Futurebuilts prosjektdatabase. Det er

viktig å nevne at disse systemene ikke nødvendigvis vil må se grønne ut for å være
bærekraftige.

Estetikk og visuelle kvaliteter, derav PBL 29-2 Visuelle kvaliteter

Forslaget bruker i stor grad begrepet «estetisk» for å beskrive grønne tak og fasader. Dette ble
også besvart etter spørsmål under presentasjon hos Bymiljøetaten. NAL tolker informasjonen i
høringsbrevet, samt i møte hos Bymiljøetaten, som et ønske om å både gjøre byen estetisk
vakrere og å beskrive grønne tak og fasader som estetisk tiltalende i seg selv. Dette gir viktige
føringer for kommunens tolkning av PBL 29-2 visuelle kvaliteter i byggesaksbehandling av
grønne tak og fasader, der tiltakets estetiske utforming må godkjennes etter lovverket. NAL
mener det er riktig at grønne tak og fasader overordnet vurderes som estetisk tiltalende i seg
selv slik forslaget beskriver. Vi mener dette er viktig fordi det åpner opp for en ny drøfting av
estetikkbegrepet for fremtidsrettede bygninger med innovative løsninger for klima-, miljø- og
energiutfordringer. I tillegg gis det mulighet for en ny standard som vil begrense kommunens
utøvelse av estetisk skjønn ved vurdering av grønne tiltak. Vi anbefaler at ordlyden i
høringsutkastet tydeliggjør ønsket om å at grønne tak og fasader i størst mulig grad bør
godkjennes etter 29-2 og ikke utsettes for estetisk vurdering eller skjønn.
Vår anbefaling for å imøtekomme de fremtidige bærekraftmålene som også omfatter grønne tak
og fasader, kan ved første øyekast fremstå som fremmed og ny. Vi mener at estetikkbegrepet
stadig må kunne omtolkes og tilpasses vår tid og samfunnets til enhver tid viktigste utfordringer,
slik det også har vært gjort gjennom historien. Passivhus, energisystemer, og andre nye tiltak
tilfører omgivelsene nye, viktige funksjoner som nødvendigvis vil gi andre formsvar og visuelle
kvaliteter enn det som er kjent fra før. I dette er det viktig å erkjenne at dagens bygningsmasse
og byplaner i stor grad er formet til et samfunn med andre hovedmål enn energieffektivitet.
Tilpasning til disse nye målene forutsetter derfor at anvendelse av PBL 29-2 inkludere klimamål
i seg selv som premissgivende for estetisk kvalitet. Vi mener derfor at kommunens nye
forståelse og praktisering av PBL 29-2 gjerne kan beskrives med enda tydeligere retningslinjer
for kommunal saksbehandling.

Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan

Kommunen beskriver strategien for grønne tak og fasader i hovedsak som en forlengelse av
den pågående reguleringsprosessen for ny KPA som vil være ferdigstilt først i 2025. Frem mot
2025 er ønsket at forslaget stimulerer til bruk av grønne tak og fasader på kort sikt ved å
benytte seg av kommunenes dispensasjonsmuligheter der grønne tak og fasadetiltak strider
mot areal- og reguleringsplaner i påvente av endrede planer. NAL mener dette er en positiv og
konstruktiv måte å forstå den offensive satsningen disse tiltakene bør ha, slik at implementering

kan skje så raskt som mulig. Her ser også NAL en mulighet til å imøtekomme grønne tak og
fasaders nødvendige overskridelser i høyder, og fotavtrykk av eksisterende bygningsmasse på
plannivå. De fleste eksisterende bygninger som kan implementere grønne tak og
fasadesystemer kan for eksempel. Allerede antas å være «makset» på både høyde og
fotavtrykk, og vil være avhengige av dispensasjoner for å kunne tilføye nye grønne systemer. Vi
mener derfor at kommunens dispensasjonsmulighet bør beskrives konkret i høringsbrevet slik at
det skapes et tydelig insentiv og i tillegg tydelige retningslinjer for kommunens saksbehandling.

Veileder
NAL foreslår at det etableres en prosjektgruppe som lager en designveileder for prinsipper for
god utforming av grønne tak og fasader i Oslo. Dette kan være et verktøy som arkitekter,
saksbehandlere, byggherrer og entreprenører kan bruke i en designprosess og en eventuell
byggesak. Disse kan gjerne hente eksempler fra Oslo kommunes loftveileder, og kan gjerne
bygge videre på veileder for “Grønne tak for flomdemping.”

Vi håper disse forslagene vil stimulere til god dialog om strategi for grønne tak og fasader. NAL
bistår gjerne med faglig ekspertise og rådgivning.

Med hilsen
Norske arkitekters landsforbund

