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PRIVAT FORSLAG FRA IVAR JOHANSEN (SV), TRINE DØNHAUG (SV), VICTORIA 

MARIE EVENSEN (AP) OG BEATE HABHAB (MDG) AV 25.06.2018 - FESTNINGEN 

TILBAKE TIL BYEN 

 

Jeg viser oversendelse av 29.06.2018 fra byutviklingskomiteen vedrørende privat forslag fra Ivar 

Johansen (SV), Trine Dønhaug (SV), Victoria Marie Evensen (AP) og Beate Habhab (MDG) av 

25.06.2018 - Festningen tilbake til byen, der det bes om at byrådet kommer med en uttalelse til 

forslaget. 
 

Forslag: 

Byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv 

i Akershus festning. 

 

Uttalelse: 

Akershus festning har en lang historie og er ett av byens viktigste kulturminner. Forsvarsbygg 

forvalter eiendommen på vegne av Forsvarsdepartementet og har også ansvaret for å legge til rette 

for sivil bruk og kulturelle aktiviteter. Området er regulert til bevaring og i tillegg er hele 

Akershus festning fredet. Historien og kulturminneverdiene, sammen med parkområdet gjør 

festningen til et godt besøkt turistmål og et attraktivt rekreasjonsområde for byens innbyggere. 

Området har nesten 1 mill. besøkende og er arbeids-, studie- og tjenestested for over 1500 ansatte.  

 

Jeg mener at forslaget stemmer godt overens med byrådets pågående arbeid for å øke bylivet og 

tilgjengeligheten i og omkring området. Jeg viser i denne sammenheng til byrådets arbeid med 

bilfritt byliv som har et klart mål om å aktivisere byrom og gater blant annet rundt 

festningsområdet. I tillegg samarbeider Oslo kommune og NHO om prosjektet Oslo 100 000 for å 

øke boligandelen i tilgrensende område i Kvadraturen. Kommunens kjøp av Myntgata 2 er som, 

forslagsstillerne nevner, et eksempel som viser kommunens fokus og satsinger i området, og som 

legger til rette for utvikling av et levende byområde. 

 

Jeg vurderer at området har et stort potensial i å bedre tilgjengeligheten for byens befolkning og 

tilreisende og deler forslagsstillers ønske om å knytte festningen nærmere byen og at 

festningsområdet i større grad kan bidra til økt byliv. Jeg viser i denne sammenheng til pågående 

planarbeid i områdene rundt festningen der det arbeides med flere konkrete muligheter for å få 

frem gode forbindelser mellom det ytre festningsområdet og nærområdene. Et godt samarbeid 

med staten og forvalter av Akershus festning vil være viktig for å få til ønsket utvikling av 

området. 
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Jeg støtter derfor forslaget om at Oslo kommune tar initiativ overfor staten om et langsiktig arbeid 

for økt byliv i Akershus festing Jeg foreslår at byrådet retter en henvendelse til Forsvarsbygg, som 

forvalter av eiendommen, for å innlede til en slik prosess. 

 
Forslaget er forelagt Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren som har foretatt en faglig vurdering i 

brev av 09.08.2018 og 28.08.2018. De faglige vurderingene gir utfyllende opplysninger om området 

blant annet om vernehensyn og følger vedlagt. 
 

 

 

 

Godkjent elektronisk 
Hanna E. Marcussen 

byråd for byutvikling 

 

 

 

Vedlegg: 1. Privat forslag fra Ivar Johansen (SV), Trine Dønhaug (SV), Victoria Marie Evensen 

(AP) og Beate Habhab (MDG) av 25.06.PDF 

2. Akershus festning- festningen tilbake til byen - vurdering og uttalelse tilprivat 

forslag, BYA 28.08.2018 

3. Vurdering og uttalelse til privat forslag - Utvikling av Akershus festning - 

Festningen tilbake til byen, PBE 09.08.2018 

Kopi til: Ivar Johansen (SV), 

Victoria Marie Evensen (A), 

Beate Habhab (MDG), 

Trine Dønhaug (SV) 

 


