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UiO:Energi 

UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk miljøhovedstad 2019 
Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019. Oslo vant statusen i konkurranse med 13 andre europeisk 
byer. Kriteriene er knyttet til temaer som klimautslipp, vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, 
tilgang til grøntarealer, biologisk mangfold og tilrettelegging for syklende og gående.  

Målet for året som miljøhovedstad er å dyrke frem nye konkrete miljø- og klimaresultater. Det 
handler om det bedrifter og institusjoner gjør, men også om det hver enkelt av oss gjør. Derfor vil 
miljøhovedstadsåret i stor grad handle om å 
 engasjere og mobilisere hele Oslo til å bli med å øke takten i det grønne skiftet og rigge byen for 
grønn vekst – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy. 

Miljøhovedstadsåret er dermed først og fremst en stor dugnad. Over 180 samarbeidspartnere har 
hittil meldt inn mer enn 350 arrangement til det offisielle programmet. UiO er med som partner, 
og det er planlagt en rekke arrangement delvis i egen regi, men ikke minst i samarbeid med andre. 
Vedlagt følger en orientering om UiOs bidrag til miljøhovedstadsåret. 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør  

Stein Roar Fredriksen 
senior kommunikasjonsrådgiver 

Vedlegg: 
- Orientering om UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk miljøhovedstad 2019
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Oslo – europeisk miljøhovedstad 2019 

 Oslo er kåret til Europas Miljøhovedstad i 2019 og den offisielle 
åpningen gikk av stabelen 4. januar. Mer enn 180 partnere har så langt 
meldt inn om lag 350 ulike arrangement til det offisielle 
miljøhovedstadsprogrammet. UiO er en av de sentrale 
samarbeidspartnerne, er medlem av Miljøhovedstadens rådgivende 
utvalg og har bidratt aktivt på ulike seminar og workshop i løpet av 2018, 
inkludert presentasjon på den offisielle lanseringen av programmet. 

UiO planlegger en rekke arrangement i 2019, delvis i egen regi, delvis 
sammen med ulike partnere, en oversikt over noen av de viktigste 
bidragene følger på slutten av notatet. Miljøhovedstadsåret er en meget 
god anledning til å styrke samarbeidet med Oslo kommune, og selvsagt 
en glimrende mulighet for å gi UiO synlighet. 

Tre overordnede stikkord kjennetegner UiO sin satsing rundt Miljøhovedstadsåret (se også 
rektorblogg 7. januar 2019): 

- Kunnskap: UiO skal være en sentral leverandør av kunnskap relatert til klima- og 
miljøutfordringer både lokalt og globalt - gjennom forskningen vår, men ikke minst 
gjennom kandidatene vi utdanner. UiOs aktiviteter skal gi studenter mulighet til å sette 
prosjekter ut i livet, og synliggjøre studentenes rolle som pådrivere for samfunnsendringer.  

- Bærekraft: Bærekraft vil være et sentralt tema både i forskning og utdanning, men også 
når det gjelder drift av UiO. Det vil også legges vekt på at arrangementene gjennomføres på 
en «grønn» måte. 

- Langsiktighet: UiO legger vekt på tiltak som blir stående lenge etter at 2019 er over, dette 
inkluderer etableringen av Oslo Bystudio (se nedenfor) og ikke minst Klimahuset.  

UiO har nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av UiO:Energi, der Studentparlamentet, kommunikasjons-
avdelingen, eiendomsavdelingen og UiO:Livsvitenskap er representert. Arbeidsgruppen har bevisst 
fokusert på kvalitet og ikke kvantitet når det gjelder UiOs bidrag til det offisielle 
Miljøhovedstadsprogrammet. Det forventes imidlertid at det vil komme ytterligere tiltak/forslag 
fra studenter og fra UiOs ulike enheter. Arbeidsgruppen har derfor satt av en pott, og vil om kort 
tid annonsere en løpende utlysning for arrangementsstøtte. 

 

Rektors utfordring 

Planlagt lansert i januar, med kreative prosesser våren 2019. 
Idéfrist 1. juni og kunngjøring av vinner på studentfestivalen i 
september. Studententreprenørene i Insj vil bidra inn, og 
utfordringen kobles mot Oslo kommune. 

Lysvandring i Botanisk hage – 14. februar 

Avslutningsarrangement på Livsvitenskapskonferansen. en 
magisk kveld i Botanisk hage for hele familien: Med lys, 
isskulpturer og med drypp av populærvitenskap rundt temaene 
livsvitenskap, miljø og klima. 
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Urban Green Growth – 23. mai 

Arrangeres av BI, IFE og UiO:Energi og inngår som en del av 
Urban Future Global Conference, der UiO er offisiell partner. 
Heldagsseminar med fokus på grønn, urban innovasjon. På 
programmet står kjente internasjonale forskere, ledere for 
bærekraftige bedrifter, og bidrag fra de tre arrangørene. 

Åpning av Oslo Bystudio – 22. august 

I 2019 etableres Oslo Bystudio, etter modell fra Vancouver 
CityStudio, i samarbeid med BI, OsloMet, AHO og ikke minst 
Oslo kommune. Offisiell åpning i august, som da også blir kick-
off for det første kullet med Bystudio-studenter som et helt 
semester skal jobbe med bærekraftig byutvikling, inkludert mye 
eksperimentelt prosjektarbeid.  

 

Studentenes miljøfestival – 3.-4. september 

Studentene ved UiO inviterer til feiring av kunnskap og 
forskning som våpen i kampen for et bedre miljø og klima. 
Under festivalen vil studentparlamentet rette fokus mot 
akademias rolle i å løse klima- og miljøutfordringene.  

Etter konferansen vil det arrangeres konsert med 
miljøengasjerte artister. 

Presentasjon av Klimahuset – november 

Norden første og verdens tredje klimahus åpnes for publikum 
tidlig i 2020. Det legges imidlertid inn en «førpremiere» i 
november som del av Miljøhovedstadsåret. 
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