
 
 
 
 
 
 

 

 
Frogner er en bydel med innbyggere fra alle verdenshjørner, og svært mange av 

Oslos arbeidsplasser. Vi har kyst, bykjerne, parker og mye trafikk. I tillegg finner vi 

her noen av landets mest besøkte turistattraksjoner. De Grønne er stolte av Frogner 

og vil utvikle bydelens små og store nabolag, med respekt og hensyn til mangfoldet, 

innbyggerne og vårt felles miljø. I dette programmet finner du Miljøpartiet De 

Grønnes politiske forslag for at Frogner skal bli Oslos mest miljø- og 

menneskevennlige bydel.  

 

 



Frogner er en sentrumsbydel med store ferdselsårer og mange 

innbyggere. Det er vi som bor her som skal eie byen vår, ikke trafikken 

som går gjennom den. Miljøpartiet de Grønne ønsker å skape fremtidens 

by, hvor det er lett å leve og lett å komme seg frem - for alle! Derfor 

jobber vi for bedre fremkommelighet, trygge veier, rom for fotgjengere 

og økt kvalitet på sykkelveiene.  

 

De Grønne på Frogner vil...  

 

• Bidra til god gjennomføring av planer for flere sykkelfelt og traséer i bydelen, 

samt øke kvaliteten på eksisterende sykkelveier.  

• Bygge traséer kun for sykkel etter eksempel fra «Den grønne sti» i København.  

• Gjennomføre planen for ny sykkelvei på Bygdøy på en måte som tar hensyn til 

halvøyas unike miljø og nærmiljø.  

• Gjøre våre hovedgater mer tilgjengelige for myke trafikanter og bilfritt byliv.  

• Gjøre det lettere å parkere sykler i bydelen ved handlegater og knutepunkter. 

Fremme bygging av “fortaus-ramper” som gjør det lettere å forsere kantstein 

med sykkel, barnevogn o.l. 

• Jobbe for at det etableres minst to sykkelhoteller i bydelen, for eksempel ved 

Majorstua og Solli Plass.  

• Jobbe for å redusere forurensingen i nærmiljøet fra trafikk, særlig knyttet til 

Ring 2 og E18 og  gå i mot enhverutvidelse av sistnevnte.  

• Undersøke muligheten for å gjøre Neuberggata mellom Vestkanttorvet og 

Bogstadveien bilfri.  

• Fremme miljøvennlige løsninger i forbindelse med bydelens innkjøp av 

transportmidler.  

• Legge til rette for deling av både bil og transportsykler i bydelen.  

• Gjenopprette Bygdøy-båten som et miljøvennlig kollektivtilbud underlagt 

Ruter og skape muligheter for bedre båttransport mellom Frogners kystlinje, 

øyene og resten av byen.  

• Støtte en utvidelse av gjeldende område for 5-knops fartsgrense i Oslo 

kommunes farvann.  

• Jobbe for å bygge en forbindelse for sykkel og gange mellom Kongen og 

Dronningen marina, f.eks. med en vindebro eller kabelferge.  

• Øke tilgjengeligheten i Frogner bydel. Prioritere at universell utforming-

funksjoner som ledelinjer holder høy kvalitet og vedlikeholdes jevnlig.  

• Ha som utgangspunkt at Briskebytrikken bør bevares i sin nåværende trasè 

også når de nye trikkene kommer.   



 
For oss i De Grønne handler kampen for et bedre samfunn om å tenke globalt, og 

handle lokalt. Klimaendringer og artsutryddelse er et verdensproblem som også vil 

ramme vårt nærmiljø. Vi kan bidra til løsningene på lokalt nivå! En bydel med klima- 

og miljøvennlige løsninger er både tryggere og mer menneskevennlig. Å gjøre Frogner 

til Oslos grønneste bydel vil gjøre Frogner til en bedre bydel for både to- og firbente.  

 

De Grønne på Frogner vil...  

 

• Ruste opp bydelenes parker. Vi vil ha bedre belysning, utbygging av offentlige 

toaletter, drikkefontener, fellesgriller og bedre vedlikehold.  

• Jobbe for flere og større grøntarealer i bydelen der det finnes muligheter for 

det, som tomten ved krysset  Schives gate/Eilert Sundts gate 

• Jobbe for å gjenopprette barokkhagen fra 1700-tallet i Frognerparken og skape 

flere blomsterenger i Frognerparken. 

• Innvilge midler til aktivitetsparker med treningsapparat, stenger, slakkliner 

o.l., til bruk for alle.  

• Bedre forhold for hunder i bydelen med tiltak som nye inngjerdede 

lufteområder, eller drikkefontene for hunder.  

• Beplante bydelens offentlige hager med nyttevekster og bie- og humlevennlige 

blomster.  

• Slå ring rundt lokalt artsmangfold og skape et godt miljø for byens dyr.  

• Støtte urban dyrking, hagebruk og utvikling av bynær matproduksjon.  

• Øke kvaliteten og tilgjengeligheten på badestrendene og strandsonene våre. Vi 

vil åpne flere strandområder for offentligheten.  

• Redusere salting av veier i bydelen. Arbeide for alternative løsninger.  

• Åpne mest mulig av løpet til Frognerelva.  

• Etablere flere gjenbruksstasjoner i bydelen, hvor man kan gi bort og gjenbruke 

ting.  

• Lage flere returpunkter for resirkulering og avfall i bydelen.  

• Øke bevisstheten rundt luftkvalitet og svevestøv i bydelen i form av tavler som 

viser luftkvalitet i sanntid.  

• Støtte tiltak som vil øke luftkvaliteten i bydelen.  

 
 



I Frogner er det nesten like mange arbeidsplasser som 

innbyggere.  Bydelens egne prosjekter, kultur og næringsliv går hånd i 

hånd. Vi mener et tett samarbeid mellom politikere, arbeidstakere og 

næringsliv gir den beste og mest rettferdige utviklingen for bydelen. 

 

De Grønne på Frogner vil...  

 

• Verne om og støtte lokalt forankrede bedrifter og næringsliv.  

• Sikre at næringsbygg får grønne tak som kan brukes til å bygge offentlig 

tilgjengelige parker, parsellhager, birøkting, solenergi eller annen bærekraftig 

kraftproduksjon. 

• Jobbe for å skape flere lokale utendørs markedstorg/plasser (som 

Vestkanttorget på lørdager - Bondens marked) hvor den som ønsker å bytte, 

selge og promotere sine produkter kan nå potensielle kunder.   

• Fortette og bygge i høyden, men med grundig hensyn til omgivelsene og 

innbyggernes helse, som for eksempel ved knutepunktet på Majorstua.  

• Stimulere initiativ som samler bydelens innbyggere i alle aldre til sosiale 

sammenkomst, arrangement, kulturelle festivaler etc. 

• Gå imot avlastningshavna for cruiseskip på Filipstad, og jobbe for avvikling av 

cruisetrafikk som tilløper Oslo.  

• Stimulere til mer mangfold i bydelens utelivs- og serveringsbransje.  

• Følge opp krav til innehavere av skjenkebevilling.  

• Sikre gode vilkår for vekst i kulturinstitusjonene i bydelen og stimulere 

etablering av flere kulturelle initiativ som virker samlende og berikende for 

innbyggere i alle aldre  

• Øke støtten til Deichman Majorstua  

• Ha forsøk med anonyme jobbsøknader i bydelens utlyste stillinger, for 

motarbeide diskriminering på bakgrunn av navn.  

• Sette av søkbare midler til gatekunst-prosjekter. 

• Ha som mål at Frogner skal være Oslos beste bydel på bruk av lærlinger i 

bydelens egne tjenester og anbudsutsatte oppdrag.  

• Stille strenge klima- og miljøkrav i bydelens innkjøpsordninger  

• Påse at gårdeiers ansvar for fortaus og takrydding blir etterlevd. 

• Støtte flere kommersielle ladestasjoner (hurtigladere) for elbiler i bydelen. 

• Øke antall sykkelparkeringer i bydelens handelsgater betraktelig 

• Etablere en lovlig graffitivegg i bydelen.  

 

 

 



 
Frogner er en bydel hvor man skal kunne vokse opp, leve og eldes med 

glede og verdighet. Slik skal det fortsatt være, og det skal være slik for 

alle. Vi vil skape en bydel hvor bydelens innbyggere sikres varierte og 

trygge fritids-, kultur og omsorgstilbud i alle livets faser.  

 

De Grønne på Frogner vil… 

 

• Skape møte- og samtalearenaer mellom bydelens folkevalgte og innbyggerne. 

Et eksempel er regelmessige folkemøter.  

• Etterstrebe bedre tilgjengelighet for bydelens innbyggere. Det skal være lett å 

snakke med bydelens tjenester eller aktuelle etater dersom du ønsker kontakt. 

• Utvide åpningstidene for Helsestasjon for Ungdom og styrke samarbeidet 

mellom helsestasjonen og helsevesenet for øvrig.  

• Sikre kvalitet og støtte til kontinuerlig drift av bydelens ungdomshus, med 

sikte på å etablere flere. 

• Støtte en helhetlig opprustning av idrettsanleggene ved Frognerparken som 

inkluderer Frogner stadion, Frognerbadet og Frogner tennisklubb. Størrelsen 

på lommeboka skal ikke avgjøre tilgangen på fasilitetene. 

• Etablere flere lekeplasser i bydelen og ruste opp de som allerede finnes. 

• Arbeide for at alle barn og unge får plass på skole og i barnehage i gang eller 

sykkelavstand. 

• Utvide skolegården på Ruseløkka skole til også å innlemme Ruseløkkveien 

mellom skolen og House of Oslo.  

• Opprette “hjertesoner” med lave fartsgrenser rundt alle bydelens skoler og 

barnehager. 

• Støtte sosialt utjevnende boligtiltak i bydelen, og i Oslo forøvrig.  

• Gi barneskoler og barnehager muligheten til å etablere egne parsellhager. 

• Sørge for at bydelens barn og ungdommer kan drive aktiv idrett og 

kulturaktiviteter til en pris som tillater alle å være med, og legge til rette for 

uorganisert idrett ved å være pådriver for å etablere ballbinge eller tilsvarende.  

• Jobbe for at barn i bydelen får tilgang til Aktivitetstransport, et buss-til-

trening-tilbud for barn og unge som har lang vei til trening og kamper.  

• Utvide bydelens bynære bademuligheter, inkludert eksempelvis Tjuvholmen. 

• Se på mulighetene for å opprette et kommunalt kulturhus i Professor Dahls 

gate 32.  

• Opprette ordning for utlån av sports- og fritidsutstyr i bydelen, i samarbeid 

med privatpersoner og idrettslag. 

• Sikre at bydelens omsorgsoppgaver overfor eldre som bor hjemme  ikke styres 

etter stoppeklokkeprinsippet. Det skal legges til rette for at bydelens eldre skal 

kunne bo hjemme i egen leilighet så lenge de selv ønsker.  



• Tilgjengeliggjøre midler for bydelens seniorer til allmennyttige prosjekter. 

• Sikre en forutsigbar økonomisk situasjon for bydelens seniorsentre.  

• Jobbe for at alle bydelens eldre får tilgang til Rosa busser, et dør-til-dør-

transporttilbud for eldre.  

• Støtte opp om besøksvennordninger til eldre, for eksempel i form av  besøk av 

dyreeiere med dyr eller med foreldre med barn i fødselspermisjon 


