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207/1 AKERSHUS FESTNING - FESTNINGEN TILBAKE TIL BYEN - VURDERING 
OG UTTALELSE TIL PRIVAT FORSLAG FRA POLITIKERE 
 
 
Bakgrunn 
 
Vi viser til brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 14.08.2018 der etaten bes om å vurdere 
et privat forslag fra Ivar Johansen (SV), Victoria Marie Evensen (AP) og Beate Habab (MDG). 
Forslaget innebærer at byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og 
gradvis arbeid for økt byliv på Akershus Festning. 
 
Bakgrunnen for forslaget er at festningsområdet ligger sentralt i byen og er direkte knyttet til 
Oslos planarbeid knyttet til Bilfritt Byliv i Kvadraturen, Vippetangen og Havnepromenaden 
samt planene for ny bruk av Myntgata 2. Som festningen er i dag er den et militært område med 
lite folkeliv. I forslaget ønskes festningsområdet åpnet for folk og utviklet som en ny bydel med 
handel, kultur og folkeliv. 
 
 
Innledning 
 
Nedenfor beskrives status for forvaltning og bruk av festningen, omfanget og konsekvensene 
av fredningen og de begrensninger og muligheter dette gir for videre utvikling og 
tilrettelegging for økt byliv. Det anbefales at Oslo kommune går i dialog med Forsvaret om 
følgende punkter som er nærmere beskrevet nedenfor: 
 

 Gjøre Indre festning mer tilgjengelig en større del av døgnet enn dagens praksis, 
og åpne stengte porter på Ytre festning på dagtid. 

 Undersøke mulighetene for å ta i bruk renseanlegget i Kongens gate til kommunalt 
formål. 

 Inngå et forpliktende samarbeid om utvikling av den kultur- og kulturhistoriske 
virksomheten på Akershus festning. 
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Bakgrunn

Vi  viser til brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 14.08.2018 der etaten bes om å vurdere
et privat forslag fra Ivar Johansen (SV), Victoria Marie Evensen (AP) og Beate Habab (MDG).
Forslaget innebærer at byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og
gradvis arbeid for økt byliv på Akershus Festning.

Bakgrunnen for forslaget er at festningsområdet ligger sentralt i byen og er direkte knyttet til
Oslos planarbeid knyttet til Bilfritt Byliv i Kvadraturen, Vippetangen og Havnepromenaden
samt planene for ny bruk av Myntgata 2. Som festningen er i dag er den et militært omrâde med
lite folkeliv. I forslaget ønskes festningsområdet åpnet for folk og utviklet som en ny bydel med
handel, kultur og folkeliv.

Innledning

Nedenfor beskrives status for forvaltning og bruk av festningen, omfanget og konsekvensene
av fredningen og de begrensninger og muligheter dette gir for videre utvikling og
tilrettelegging for økt byliv. Det anbefales at Oslo kommune går i dialog med Forsvaret om
følgende punkter som er nærmere beskrevet nedenfor:

0 Gjøre Indre festning mer tilgjengelig en større del av døgnet enn dagens praksis,
og åpne stengte porter på Ytre festning på dagtid.

0 Undersøke mulighetene for å ta i bruk renseanlegget i Kongens gate til kommunalt
formål.

0 Inngå et forpliktende samarbeid om utvikling av den kultur- og kulturhistoriske
virksomheten på Akershus festning.
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Festningsområdet i dag 
 
Akershus festning omfatter rundt 200 daa. Totalt brutto gulvareal for bygninger er ca. 91 000 
m2. Bygningskatalogen i Verneplan Akerhus opererer med 83 bygningsnumre, 25 
fortifikatoriske katalognumre og 12 øvrige katalognumre. Den eldste delen av bygningsmassen 
ble anlagt i andre halvdel av 1200-årene og festningen er utvidet og ombygget en rekke ganger 
frem til vår tid. Festningen består av to hoveddeler delt av dagens Kongensgate som 
opprinnelig var et våtmarks-område og drikkevannskilde for middelalderfestningen og senere 
utgjorde en våtgrav i forsvars-verkene. Indre festning omfatter middelalderfestningen og 
festningsutbyggingen frem til 1700-tallet, mens Ytre festning omfatter festningsområdet på den 
andre siden av Kongensgate. Dagens bygningsmasse her spenner fra 1700-tallet og frem til 
2000-tallet der det største tilveksten var innpassing av det nye ledelsesbygget for Forsvaret med 
plass både til departement og operativ ledelse. 
Festningen har en variert bruk, men Forsvaret utgjør en hovedbruker. Mer enn 1500 militært 
ansatte har festningen som sitt daglige arbeidssted. Her holder forsvarsledelsen og 
Forsvarsdepartementet til i tillegg til Forsvarets høyskoler, vernepliktsforvaltningen og en 
rekke andre militære enheter og brukere. Festningen huser også en rekke virksomheter 
tilknyttet Forsvarets kulturhistoriske og kulturelle aktiviteter, som museer, musikkorps og 
dessuten kommandantskapet som har ansvaret for den kulturelle og kulturhistoriske aktiviteten 
på festningen. På Akershus (Ytre festning) holder også statsministerens kontor til i påvente av 
nytt regjeringskvartal. 

Forsvarbygg forvalter eiendommen på vegne av Forsvarsdepartementet og har også ansvaret 
for å legge til rette for sivil bruk og kulturelleaktiviteter. Da Forsvaret ble omorganisert og 
nedbygget etter Den kalde krigen la man opp til at økt sivil bruk av festningene og at 
festningene skulle tilgjengeliggjøres for allmenheten og åpnes for kulturell virksomhet. 
Grunnlagsdokumentet for utviklingen av festningene var St.meld. nr. 54 (1992–1993) 
Nasjonale festningsverk. 

For å virkeliggjøre dette etablerte Forsvarsbygg i 2005 en egen divisjon, Nasjonale 
Festningsverk som hadde ansvar for å utvikle de nasjonale festningene i ny retning. Dette var et 
suksessforetagende som utviklet landets festninger til kulturarenaer med et variert service- og 
kulturtilbud der man gikk fra besøkstall på 800 000 årlig til 3, 5 millioner besøkende i 2017.  
Av dette var det 1 million besøkende på Akershus festning og det til tross for at Forsvaret i 
motsetning til de øvrige festningene siden 2000 har konsolidert seg og flyttet en rekke 
virksomheter nettopp til Akershus festning, for så vidt et brudd på forutsetningene i St.meld. nr. 
54.  
 
Forsvarsbygg la i 2017 dessverre ned Nasjonale Festningsverk, noe som er et resultat av at 
Forsvaret er i ferd med å distansere seg fra sin egen historie med nedprioritering av 
vedlikeholdsmidler til festningene, nedskalering av den militære kulturelle og kulturhistoriske 
aktiviteten som resultat. Forsvarets annonserte salg av Den gamle Krigsskolen i Tollbodgaten 
10 er et uttrykk for det samme. Alt taler derfor for at Forsvarets kapasitet til å bidra til byliv 
kommer til å bli svekket i årene som kommer. 
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2000-tallet der det største tilveksten var innpassing av det nye ledelsesbygget for Forsvaret med
plass både til departement og operativ ledelse.
Festningen har en variert bruk, men Forsvaret utgjør en hovedbruker. Mer enn 1500militært
ansatte har festningen som sitt daglige arbeidssted. Her holder forsvarsledelsen og
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nytt regj eringskvartal.

Forsvarbygg forvalter eiendommen på vegne av Forsvarsdepartementet og har også ansvaret
for å legge til rette for sivil bruk og kulturelleaktiviteter. Da Forsvaret ble omorganisert og
nedbygget etter Den kalde krigen la man opp til at økt sivil bruk av festningene og at
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Nasjonale festningsverk.

For å virkeliggjøre dette etablerte Forsvarsbygg i 2005 en egen divisjon, Nasjonale
Festningsverk som hadde ansvar for å utvikle de nasjonale festningene i ny retning. Dette var et
suksessforetagende som utviklet landets festninger til kulturarenaer med et variert service- og
kulturtilbud der man gikk fra besøkstall på 800 000 årlig til 3, 5 millioner besøkende i 2017.
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motsetning til de øvrige festningene siden 2000 har konsolidert seg og flyttet en rekke
virksomheter nettopp til Akershus festning, for så vidt et brudd på forutsetningene i St.meld. nr.
54.

Forsvarsbygg la i 2017 dessverre ned Nasjonale Festningsverk, noe som er et resultat av at
Forsvaret er i ferd med å distansere seg fra sin egen historie med nedprioritering av
vedlikeholdsmidler til festningene, nedskalering av den militære kulturelle og kulturhistoriske
aktiviteten som resultat. Forsvarets annonserte salg av Den gamle Krigsskolen i Tollbodgaten
10 er et uttrykk for det samme. Alt taler derfor for at Forsvarets kapasitet til å bidra til byliv
kommer til å bli svekket i årene som kommer.
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Vernestatus 
 
Regulering: 
Området er regulert til bevaring. Dette er redegjort for i PBEs uttalelse. I tillegg er hele 
Akershus festning fredet. Dessuten har Byantikvaren varslet fredning av festningens 
randsone/forterreng. Det omfatter Akershusstranda, Kontraskjæret, Kongensgate og deler av 
Vippetangen. 
 
Fredning av festningen: 
Akershus festning ble fredet ved forskrift fastsatt av Riksantikvaren 17.12.2014, med hjemmel i 
Kulturminnelovens § 22 A jf 15. Fredningen omfattet det som på fredningstidspunktet var 
Forsvarets eiendom, herunder Myntgata 2 som senere er solgt til Oslo kommune. Likeledes er 
Politistallen og Ridehuset fredet, men gjennom annen forskriftsfredning, ettersom bygningene 
ikke eies av Forsvaret. Bakgrunnen for fredningen var Landsverneplanen for Forsvaret fra 
2000, der Akershus festning inngikk som ett av 14 anlegg som er definert som nasjonale 
festningsverk. I Forskrift om fredning av Akershus festning, står følgende om fredningen: 
 
1. Formålet med fredningen 
Fredningen har som formål å sikre og bevare byggverk og anlegg knyttet til Akershus 
festning som ikke er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. 
Fredningen skal ivareta Akershus festning som historisk forsvarsverk og sete for 
statsadministrasjonen med kongelig slott og stattholderresidens, slaveri, landsfengsel og som 
forvaltningssete for Forsvaret. 
 
Fredningen skal ikke være til hinder for fortsatt bruk av festningen som 
administrasjonssete for statlig forvaltning og nødvendige fysiske sikringstiltak som følge av 
dette. 
 
Akershus er enestående blant våre nasjonale festningsverk, med middelalderborg og 
renessanseslott omgitt av forsvarsverk som viser en sammenhengende militærteknologisk 
utvikling fra høymiddelalderen til 1800-tallet og oppbygging av den selvstendige norske 
statsmakten fra 1814 til i dag. Fredningen skal legge til rette for en helhetlig bevaring og 
forvaltning. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom festningen som anlegg og de 
enkelte objektene skal opprettholdes og styrkes. 
 
Fredningen skal sikre både fortifikatoriske anlegg, bygninger, uteområder med trapper, 
veier, murer og plasser og deres innbyrdes sammenheng og sammenhengen med 
festningsanlegget for øvrig. 
 
Fredningen skal sikre de militærhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske 
verdiene ved de enkelte byggverkene slik de er beskrevet i Verneplan Akershus festning. 
 
Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser der disse vurderes å 
ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling. 
 
Fredningen av fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes 
utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Strukturen i anleggenes oppbygging 
samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes. 
 

Vernestatus

Regulering:
Området er regulert til bevaring. Dette er redegjort for i PBEs uttalelse. I tillegg er hele
Akershus festning fredet. Dessuten har Byantikvaren varslet fredning av festningens
randsone/forterreng. Det omfatter Akershusstranda, Kontraskjæret, Kongensgate og deler av
Vippetangen.

Fredning av festningen:
Akershus festning ble fredet ved forskrift fastsatt av Riksantikvaren 17.12.2014, med hjemmel i
Kulturminnelovens § 22 A jf 15. Fredningen omfattet det som på fredningstidspunktet var
Forsvarets eiendom, herunder Myntgata  2  som senere er solgt til Oslo kommune. Likeledes er
Politistallen og Ridehuset fredet, men gjennom annen forskriftsfredning, ettersom bygningene
ikke eies av Forsvaret. Bakgrunnen for fredningen var Landsverneplanen for Forsvaret fra
2000, der Akershus festning inngikk som ett av 14 anlegg som er definert som nasjonale
festningsverk. I Forskrift om fredning av Akershus festning, står følgende om fredningen:

1. Formålet med fredningen
Fredningen har som formål å sikre og bevare byggverk og anlegg knyttet til Akershus
festning som ikke er automatisk fredet etter kulturminneloven  §  4.
Fredningen skal ivareta Akershus festning som historisk forsvarsverk og sete for
statsadministrasjonen med kongelig slott og stattholderresidens, slaveri, landsfengsel og som
forvaltningssete for Forsvaret.

Fredningen skal ikke være til hinder for fortsatt bruk av festningen som
administrasjonssete for statlig forvaltning og nødvendige fysiske sikringstiltak som følge av
dette.

Akershus er enestående blant våre nasjonale festningsverk, med middelalderborg og
renessanseslott omgitt av forsvarsverk som viser en sammenhengende militcerteknologisk
utvikling fra høymiddelalderen til l 800-tallet og oppbygging av den selvstendige norske
statsmakten fra  I814  til i dag. Fredningen skal legge til rette for en helhetlig bevaring og
forvaltning. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom festningen som anlegg og de
enkelte objektene skal opprettholdes og styrkes.

Fredningen skal sikre både fortifkatoriske anlegg, bygninger, uteområder med trapper,
veier, murer og plasser og deres innbyrdes sammenheng og sammenhengen med
festningsanlegget for øvrig.

Fredningen skal sikre de militcerhistoriske, arkitektoniske og øvrige kulturhistoriske
verdiene ved de enkelte byggverkene slik de er beskrevet i Verneplan Akershus festning.

Fredningen skal sikre både opprinnelige elementer og senere tilføyelser der disse vurderes å
ha en selvstendig verdi som eksempel på en historisk utvikling.

Fredningen av fortifkatoriske anlegg og tilhørende elementer skal sikre anleggenes
utforming slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig. Strukturen i anleggenes oppbygging
samt materialbruk og detaljering skal opprettholdes.
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Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg. 
Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører 
og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares. 
 
Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige 
eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt 
overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og 
overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon. 
Formålet med å bevare hovedstrukturen er å sikre bevarte deler av bygningens opprinnelige 
konstruksjon med etasjeskiller, bæresystem og takverk. Fredningen av installasjoner og utstyr 
skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner. 
 
Fredning av veier, gangstier, dammer, plasser og øvrige grøntarealer og uteområder 
skal ivareta det parkmessige preg, plassrom og materialbruk. 
 
Se vedlagte kart. (Vedlegg 1) 
 
 
Fredning av festningens forterreng: 
Som oppfølgning av forskriftsfredningen fikk Byantikvaren i 2014 i oppdrag av Riksantikvaren 
å frede festningens forterreng -  det vil si de delene av festningen som ikke lenger tilhører 
Forsvaret, men som utgjør deler av festningen. Bakgrunnen er at man ønsket å gi hele 
nasjonalmonumentet et nasjonalt vern og en helhetlig forvaltning, noe som er gjennomført for 
de øvrige nasjonale festningene. Byantikvaren varslet oppstart av denne fredningen 20.12.2017. 
Varselet omfatter Kontraskjæret og hele randsonen rundt festningen inkludert Akershusstranda, 
Kongens gate som går tvers gjennom festningsanlegget og som var en del av forsvarsverkene. I 
tillegg kommer et mindre område på Vippetangen der det tidligere lå festningsverk. Militære 
Samfund som ligger på festningsgrunn og er tett knyttet til Forsvarets virksomhet inngår også i 
fredningsområdet. 
 
Byantikvaren vil understreke at fredningen ikke gjennomføres for å begrense den allerede 
eksisterende utadrettede virksomheten på festningsområdet, men at hovedhensikten er å sikre 
arealene mot større inngrep og sikre at festningens virkning i landskapet opprettholdes. 
 
Se vedlagte kart over omfanget av fredningsvarselet. (Vedlegg 2) 
 
 
Vurdering 
 
Byantikvaren deler forslagsstillernes ønske om å knytte festningen nærmere byen og at 
festningen i større grad kan bidra til økt byliv i Kvadraturen. 
 
Vi viser imidlertid til fredningsformålet der det også i fremtiden legges opp til fortsatt 
tilstedeværelse fra Forsvaret som har vært hovedbruker av Akershus i mange hundre år og at 
anlegget videreføres som nasjonalt representasjonsanlegg. I tråd med dette mener derfor 
Byantikvaren at forsvarsvirksomheten bør videreføres på festningen. Så kan man eventuelt 
diskutere hvor omfattende det militære nærværet skal være og om deler av festningen med 
fordel kunne få en sterkere sivil bruk. Omfanget av sikkerhetstiltakene vil her spille en viktig 
rolle i forhold til muligheten for å øke tilgjengeligheten på festningen for allmenheten. 
 

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur og hovedpreg.
Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører
og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare interiørenes opprinnelige
eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt
overflater og eventuell dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og
overflater, samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon.
Formålet med å bevare hovedstrukturen er å sikre bevarte deler av bygningens opprinnelige
konstruksjon med etasjeskiller, bæresystem og takverk. Fredningen av installasjoner og utstyr
skal sikre objektets tekniske spesifikasjoner.

F redning av veier, gangstier, dammer, plasser og øvrige grøntarealer og uteområder
skal ivareta det parkmessige preg, plassrom og materialbruk.

Se vedlagte kart. (Vedlegg l)

Fredning av festningens forterreng:
Som oppfølgning av forskriftsfredningen fikk Byantikvaren i 2014 i oppdrag av Riksantikvaren
å frede festningens forterreng -  det vil si de delene av festningen som ikke lenger tilhører
Forsvaret, men som utgjør deler av festningen. Bakgrunnen er at man ønsket å gi hele
nasjonalmonumentet et nasjonalt vem og en helhetlig forvaltning, noe som er gjennomført for
de øvrige nasjonale festningene. Byantikvaren varslet oppstart av denne fredningen 20.12.2017.
Varselet omfatter Kontraskj æret og hele randsonen rundt festningen inkludert Akershusstranda,
Kongens gate som går tvers gjennom festningsanlegget og som var en del av forsvarsverkene. I
tillegg kommer et mindre område på Vippetangen der det tidligere lå festningsverk. Militære
Samfund som ligger på festningsgrunn og er tett knyttet til Forsvarets virksomhet inngår også i
fredningsornrådet.

Byantikvaren vil understreke at fredningen ikke gjennomføres for å begrense den allerede
eksisterende utadrettede virksomheten på festningsområdet, men at hovedhensikten er å sikre
arealene mot større inngrep og sikre at festningens virkning i landskapet opprettholdes.

Se vedlagte kart over omfanget av fredningsvarselet. (Vedlegg 2)

Vurdering

Byantikvaren deler forslagsstillemes ønske om å knytte festningen nærmere byen og at
festningen i større grad kan bidra til økt byliv i Kvadraturen.

Vi viser imidlertid til fredningsformålet der det også i fremtiden legges opp til fortsatt
tilstedeværelse fra Forsvaret som har vært hovedbruker av Akershus i mange hundre år og at
anlegget videreføres som nasjonalt representasjonsanlegg. I tråd med dette mener derfor
Byantikvaren at forsvarsvirksomheten bør videreføres på festningen. Så kan man eventuelt
diskutere hvor omfattende det militære nærværet skal være og om deler av festningen med
fordel kunne få en sterkere sivil bruk. Omfanget av sikkerhetstiltakene vil her spille en viktig
rolle i forhold til muligheten for å øke tilgjengeligheten på festningen for allmenheten.
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Som det fremgår av fredningsformålet skal den militære karakteren av anlegget opprettholdes. 
Det innebærer at bygningene og anleggene skal beholde sitt arkitektoniske preg og at det ikke 
kan påregnes at det gis dispensasjon fra fredningsbestemmelsene for å «åpne fasadene» 
eksempelvis med ny og større vindusåpninger, døråpninger o.l. som følge av ny bruk. Det vil 
også i svært begrenset grad være mulig å tilføre nye bygningselementer som tilbygg, påbygg 
o.l. og det vil kun i særskilte tilfelle være mulig å etablere nybygg. Dette er imidlertid 
elementer som må underordne seg den fredete bygningsmassen. I tillegg har bygningsmassen 
historisk sett bare i begrenset grad vært brukt til boliger og er derfor heller ikke strukturelt 
spesielt egnet for denne bruken. 
 
På denne bakgrunn anser Byantikvaren at en omfattende bruksendring til boligformål ikke er 
forenlig med en forvaltning ihht fredningsformålet. En omgjøring til boliger vil i regelen også 
innebære en privatisering av eiendommen, noe som vil motvirke ønsket om økt tilgjengelighet. 
 
 
Muligheter for økt byliv 
 
Det finnes imidlertid flere ting man kan gjøre for å oppnå bedre integrasjon med byen og bidra 
til mer byliv i Kvadraturen. 
 
Gjenåpne adkomstveier inn til festningen og økte åpningstider for portene 
Det finne i dag flere adkomstmuligheter/porter som i dag er stengt av sikkerhetsmessige 
årsaker, både mot Bjørvika og Vippetangen/Kongensgate.  
 
Byantikvaren anbefaler at Oslo kommune går i dialog med Forsvaret om å gjenåpne portene på 
dagtid. Hovedadkomsten for sivile besøkende til festningen skjer i dag gjennom Sortieporten 
som nås fra Myntgata/Kontraskjæret og inn til Indre festning som blant annet huser Forsvarets 
høyskoler, men lite «spiss» militær virksomhet. Den lukkes hver dag kl 21. Det betyr at 
besøkende etter dette tidspunktet må bevege seg gjennom store deler av festningen, til den 
militært bevoktede porten i Kirkegaten, for å komme ut av anlegget. 
 
Byantikvaren anbefaler at man går i dialog med Forsvaret om å gjøre Indre festning mer 
tilgjengelig en større del av døgnet enn dagens praksis og at man ber Forsvaret om å åpne 
stengte porter på Ytre festning på dagtid. 
 
Nye adkomstmuligheter 
Antikvariske myndigheter har en restriktiv holdning til å lage nye adkomster til festningen 
gjennom og over murene fordi dette lett vil gå på bekostning av kulturminneverdiene,  
Men Byantikvaren er positive til etableringen av en adkomst fra Akershusstranda og opp på 
festningen for å øke tilgjengeligheten både til bygningsmassen på festningen ut mot Pipervika, 
men det vil også gi en bedre adkomst til hele Indre Festning. Adkomsten tenkes anlagt som en 
kombinasjon av trapp og heis inne i fjell med utgangspunkt i allerede eksisterende fjellanlegg 
under festningen og er under utredning. 
 
 
Gjenbruk av renseanlegget 
På Ytre festning ut mot Kongensgate ligger Oslo kommunes gamle kloakkrenseanlegg som 
ikke lenger er i bruk. Dette ligger strategisk plassert mellom Kvadraturen og Vippetangen langs 
en av hovedkommunikasjonsårene mellom byen og sjøen. Aktivisering av dette anlegget til 
publikumsrettet virksomhet vil kunne spille en viktig rolle i vitaliseringen av Kvadraturen og i 
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å lede publikum ut til det som etter hvert skal utvikles med flere publikumsattraksjoner på 
Vippetangen. 
 
Renseanlegget har tidligere vært utredet som kino- og konferanseanlegg og antikvariske 
myndigheter har vært positive til at renseanlegget ble transformert til ny bruk. Blant annet ble 
det gitt positive signaler til å etablere en ny inngangspaviljong inne på festningen og dessuten 
en viss heving av terrenget for å innpasse en stor kinosal i renseanlegget. 
Utbyggingsambisjonene ble imidlertid så omfattende at det innebar riving av verneverdig 
bebyggelse og det kunne antikvariske myndigheter ikke akseptere. Det finnes en 
sikkerhetsmessig begrensning ved at Akershustunnellen går under anlegget. Dette betyr at man 
må respektere en sikkerhetssone over tunnellen. Men det er mulig å få inn et relativt stort 
volum her likevel, eksempelvis kan man vurdere om det er mulig å få å få plass til en 
flerbrukshall del av den nye videregående skolen som er under planlegging i Myntgata 2. 
 
Byantikvaren anbefaler at Oslo kommune tar kontakt med Forsvarsdepartementet for å 
undersøke mulighetene for å ta i bruk renseanlegget til kommunalt formål. 
 
 
Samarbeid om kulturaktivitet 
Det foregår adskillig både kunst- og kulturhistoriske aktiviteter på festningen, ikke minst 
gjennom Forsvarets museer, Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur (SAKK) med 
utspring i Forsvarsdepartementet. Formålet er å styrke den kulturelle virksomheten på Akershus 
Festning og området omkring. Stiftelsen tilbyr bl.a. historiske spill, vandringer, seminarer, 
foredrag og konserter. Forsvarsbygg ved Nasjonale Festningsverk har siden 2005 også hatt en 
viktig rolle i utviklingen av festningen for sivil aktivitet og kunst- og kulturformål. Blant annet 
la man til rette for etableringen av Festningen restaurant som er blitt en suksess og nå også 
Høymagasinet (ut mot Kontraskjæret) som skal bli et nytt, enklere serverings- og servicetilbud. 
Nasjonale festningsverk har også hatt et bredt samarbeid med Sparebankstiftelsen om en rekke 
større kunstmarkeringer og det årlige arrangementet Verdens kuleste dag for barn. Ettersom 
Forsvaret er i ferd med å nedprioritere all virksomhet som ikke tilhører den spisse militære 
virksomheten kan det være betimelig at Oslo kommune tar initiativ til å få den kulturelle og 
kulturhistoriske virksomheten på dagsordenen igjen. 
 
Byantikvaren anbefaler at Oslo kommune tar kontakt med Forsvaret med tanke på et 
mer forpliktende samarbeid om utvikling av den kultur- og kulturhistoriske 
virksomheten på Akershus festning. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Janne Wilberg 
byantikvar 

 

  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk  
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Vedlegg 1: Fredningskart over Akershus festning 
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Vedlegg 2: Fredning av Akeshus festningsforterreng – varslet 
områdeavgrensing 
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Forterreng Akershus festning -  fredningsforslag, Kulturminnelovens §§ 15 og 19.
For oversikt over berørte eiendommer, se vedlagte liste.

V/Å Fredningsforslag -  KML  §T5

Fredningsforslag — KML  §  19
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