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Vurdering og uttalelse til privat forslag: Utvikling av 
Akershus festning - Festningen tilbake til byen 
 

Det vises til brev fra Byrådsavdeling for byutvikling av 3.7.2018 hvor etaten bes å vurdere et 

privat forslag fra Ivar Johansen (SV), Victoria Marie Evensen (AP) og Beate Habhab (MDG). 

Forslaget innebærer at byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og 

gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning. 

Bakgrunnen for forslaget er at Festningsområdet er sentralt og direkte tilknyttet Oslos 

planarbeider med Bilfritt byliv i Kvadraturen, Vippetangen og Havnepromenade og planer for ny 

bruk av Myntgata 2. Som festningen er i dag er den et militært område med lite folkeliv. I 

forslaget ønskes det at festningsområdet åpnes for folk og utvikles som en ny bydel med handel, 

kultur og folkeliv.  

Festningsområdet i dag. 

Området og reguleringsstatus 

Akershus festning er et stort område på ca 170 daa eksklusiv Skansen og Myntgata 2, og huser 

mange ulike aktiviteter. Det vises i det private forslaget ikke konkret til hvilke deler av festningen 

som omtales, så vi vil i det følgende kommentere både det indre festningsområdet omkranset av 

festningsmuren og det ytre festningsområdet. Det indre festningsområdet består av Akershus slott 

og Slottskirken, samt vaktbygg, barakker og tidligere lager/proviantbygg nedenfor slottet (bygg 1-

25 på illustrasjonen nedenfor). Det ytre festningsområdet består av bebyggelsen øst for Kongens 

gate, rundt Festningsplassen (bygg 43-66) og bebyggelse langs Myntgata.  

Det indre festningsområdet og Kontraskjæret er markert som grøntstruktur i Oslo kommuneplan 

(KP15). Dette området er også markert som stilleområde. De resterende deler av festningsområdet 

er markert som bebyggelse og anlegg. Hele festningsområdet er markert som område regulert til 

bevaring og område med nasjonale kulturminneinteresser. Akershus slott og slottskirke er markert 

som avklart nasjonalt kulturminne.  
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Kilde: Forsvarsbygg. Myntgata 2 (bygg 29-32) er siden 

august 2017 i kommunalt eie. 

Hoveddelen av Akershus festning, inkludert 

Kontraskjæret er i dag regulert til 

spesialområde bevaring gjennom 

reguleringsplan S-2508 av 1980. Bebyggelsen 

tilknyttet Glacisgata 1 er regulert til 

spesialområde bevaring kontor gjennom 

reguleringsplan S-4057. Deler av Kongens 

gate og festningsområdet rett øst for denne er 

regulert til bevaring kulturmiljø gjennom 

reguleringsplanen for Festningen kino, S-

4784. Riksantikvaren gjennomførte fredning 

av de statlig eide delene av de indre og ytre 

festningsområdene i 2014. Forsvarsbygg har 

utviklet en verneplan for området, som nylig 

er revidert. De opplyser på sine nettsider at 

det er ønsket å utnytte bygningsmassen så 

godt som mulig, med sin sentrale plassering i 

Oslo sentrum. Samtidig må bruken balanseres 

og vernehensynet krever varsom bruk for å 

unngå slitasje på bygg og anlegg. 

Bruk av festningsområdet 

Festningsområdet forvaltes av Forsvarsbygg, 

gjennom enheten Nasjonale forsvarsverk 

(NFV).
1
 De har ansvar for å forvalte, bevare 

og utvikle de nasjonale festningsverkene. NFV 

har som mål å skape nytt liv på militærhistorisk 

grunn ved å tilrettelegge festningene for 

allmenn bruk.  

Akershus kommandantskap (AK) er Forsvarets øverste representant ved festningen. AK har i 

oppgave å holde arenaene i militær hevd, profilere etaten Forsvaret og å ivareta og videreutvikle 

festningen som arena for militærkulturell aktivitet, sivilmilitært samarbeid og som en viktig 

møteplass mellom Forsvaret og det sivile samfunn. De har i løpet av de senere år utvidet 

kulturaktivitetene på festningsområdet blant annet med egne familiedager, middelalderfestivaler 

og kulturarrangementer, særlig i sommerhalvåret. 

Forsvarets opplyser gjennom sine nettsider at festningsområdet huser følgende deler av sin 

organisasjon: Forsvarsstaben (FST), samlokalisert med Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets 

høgskole (FHS) og Forsvarets fellestjenester (FFT) som i tillegg til stab blant annet inkluderer 

Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) med Forsvarsmuseene, Forsvarets musikk og 

Forsvarets kommandantskap. Andre tjenester under FFT er Forsvarets mediesenter og 

Feltprestkorpset. Festningsområdet huser også frivillige organisasjoner og stiftelser, hvor flere er 

                                                 

 

1 St.meld. nr. 33 (2008-2009) «Kultur å forsvare» - om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020 
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tilknyttet Forsvaret eller de historiske anleggene.
2
  I tillegg til Forsvarets aktivitet har 

festningsområdene noen av landets viktigste representasjonslokaler, med kommandantboligen, 

Oslo Militære Samfund og Akershus slott. Det er flere museer, som Hjemmefrontmuseet, 

Akershus slott og Forsvarsmuseet. Karpedammen og Ridehuset brukes som konsert- og 

arrangementslokale og sistnevnte er fast arena for Forsvarets stabsmusikkorps (FMSK). I 

Stortingsmelding nr. 33 opplyses det at det er ca 1500 ansatte, samt ca 200 vernepliktige som 

arbeider innenfor festningsområdet. Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet utgjør omtrent 650 

av disse.  

I 2017 var det nesten 1 million besøkende til Akershus festning.
3
 Dette besøkstallet kommer etter 

flere år med stabil vekst, og er et resultat av at Forsvaret har redusert sin aktivitet og at det er lagt 

til rette for kultur- og næringsaktiviteter. Besøkende til Akershus festning består av både lokale 

og tilreisende/turister. Den siste gruppen er i overtall, men veksten av Oslo-borgere som besøker 

festningen er også voksende. Samtidig som økt kulturtilbud og spisesteder har betydning for mye 

av veksten kommer det frem i en publikumsundersøkelse at mulighetene for rekreasjon i vakre og 

velholdte parkanlegg er hovedårsaken til besøk. 

Planarbeid i området 

Program Bilfritt byliv 

Byrådets arbeid med bilfritt byliv har et klart mål om å aktivisere byrom og gater rundt 

festningsområdet. Så langt har temporære tiltak i Kongens gate sør, Øvre slottsgate og Myntgata 2 

vært prioriterte. Forprosjektering av Kirkegata som forgjengerprioritert gate pågår og midlertidige 

tiltak/aktiviteter er gjennomført i Dronningens gate. Samtidig samarbeider Oslo kommune og 

NHO om prosjektet Oslo 100 000 for å øke boligandelen i Kvadraturen. 

Handlingsprogram for økt byliv forslag til politisk behandling, datert 31.10.2017. 

Handlingsprogrammet ble avgitt av byrådet i sak Mål og strategier for økt byliv i Oslo sentrum 

den 20.2.2018. Det er en videreføring av bylivsundersøkelsen (2012-14). Handlingsprogrammet 

fremmer tre hovedstrategier: 

 forbedre forbindelsene til og gjennom sentrum 

 øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter 

 fremheve og aktivere skjulte byrom 

Akershus festning inngår som et av 13 delområder og beskrives som et område med stort 

potensiale, særlig for barn og unge. Det er det største grøntområdet innenfor Ring 1, og med 

forutsetninger for å kunne bli en av sentrums viktigste parker. Grev Wedels Plass og 

Festningsplassen er viktige byrom som kan gi rom for temporære installasjoner og midlertidig 

bruk. Men med beliggenhet på en høyde omgitt av murer og uten noen direkte forbindelse mellom 

Festningen og arealene langs fjorden oppleves området som lite tilgjengelig i dag. Området er 

ellers preget av lite aktive fasader i første etasjene.  

                                                 

 

2 https://www.forsvarsbygg.no/no/verneplaner/akershus-festning/etablissementet-akershus-festning/eksisterende-og-planlagt-bruk/ 
3 https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv2/38-millioner-besokte-festningene-i-fjor/ 
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Strategiene som foreslås i handlingsprogrammet er primært knyttet til forbedret tilgjengelighet og 

etablering av temporære tiltak: 

 Styrking av inngangspartiene og aktivisering av områdene nær festningsportene.  

 Kobling av festningsområdet med fjorden og Havnepromenaden i sør, og etablering av 

forbindelser/overganger som ivaretar kulturminneverdiene, for eksempel 

trappeforbindelser ned til Vippetangen.  

 Kongens gate foreslås som en hovedgate for myke trafikanter mellom Karl Johans gate og 

fjorden og tilrettelegges for ulike aktiviteter.  

 Forbindelsene til omkringliggende fungerende byrom forsterkes, slik som 

Myntgatakvartalet, Kontraskjæret m.m. Det foreslås at både Kirkegata og Kongens gate 

ender opp i et aktivt byrom ved inngangen til festningsområdet. Målpunktet bør særlig 

være rettet mot barn og unge og familier, og være tilrettelagt for helårs bruk. 

Handlingsprogrammet følges opp gjennom årlige handlingsplaner i Program Bilfritt byliv. 

Handlingsprogrammet ligger nå til politisk behandling i bystyrets organer. 

Plan for sykkelveinettet i Oslo, vedtatt 23.5.2018 

Kongens gate og Akershusstranda rundt Vippetangen er vist med tilrettelegging for eget 

sykkelanlegg. 

Områderegulering for gater og byrom i sentrum, forslag til offentlig ettersyn, datert 
6.6.2018 

Områdereguleringen er basert på bylivsundersøkelsen og Handlingsprogram for økt byliv. 

Planområdet omfatter Kontraskjæret og Kongens gate gjennom festningsområdet frem til 

Normandieplassen. I områdereguleringens strategiske plangrep legges det vekt på å styrke 

nord/sør-forbindelsene, blant annet med en fotgjengerprioritert strekning (strøksgate) fra Torggata 

og Kirkegata helt sør til festningsområdet og Vippetangen. Bankplassen, Grev Wedels plass og 

Festningsplassen foreslås styrket og aktivisert som søndre målpunkt for denne 

fotgjengerprioriterte strekningen. For Festningsplassen foreslås det et nytt aktivitetsområde for 

familier, som knytter sammen Kongens gate og Kirkegata. 

Områdeprogram Vippetangen datert 31.3.2016 

Planområdet omfatter ikke festningen, men grenser inntil «jernbanemuren» som nå skiller disse to 

områdene. Det er en intensjon i områdeprogrammet at fotgjengerforbindelser mellom 

festningsområdet og Vippetangen skal forbedres (jf. Fjordbyplanen), og det foreslås to nye 

”kirurgiske snitt” ved Tenaljeplassen ved fergeterminalens atkomstområde, for gjennomgang med 

trapp i jernbanemuren opp til festningsområdet (en i øst og en i vest). Det foreslås også at 

eksisterende port fra Normandieplassen gjenåpnes. Områdeprogrammet vil bli fulgt opp av en 

områderegulering for Vippetangen. Der vil det blant annet ses på muligheter for å skape ny 

forbindelse i form av en heis fra Akershusstranda vest fra kaiplan opp til festningsplatået. 

Planarbeidet inkluderer også fjordtrikk, Havnepromenade og sykkelanlegg rundt Vippetangen. 

Fredningssak – Akershus festnings forterreng 

Byantikvaren har varslet oppstart av fredningssak etter kulturminneloven for Akershus festnings 

forterreng. Hensikten er å frede de deler av festningen som ikke er statlig eide og fredet gjennom 

Riksantikvarens vedtak i 2014. Dette inkluderer Kontraskjæret, Oslo Militære Samfund, 

Akershuskaia, Kongens gate - Myntgata og deler av Vippetangen. Plan- og bygningsetaten har 
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uttalt seg om denne fredningssaken i brev 20.2.2018 på saksnummer 201719074-2. Etaten støtter 

fredning av hoveddelen av område med unntak av Vippetangen og at fredningen ikke hindrer 

mulighet for å bearbeide bygulvet samt legge til rette for økt byliv ved Kongen gate og 

Kontraskjæret. 

Myntgata 2 

Oslo kommune overtok eierskap av Myntgata 2 i august 2017. Kommunen ønsker å benytte 

bygningsmassen til nødvendige kommunale behov, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten har 

gjennomført en utredning med anbefalinger for fremtidig bruk av Myntgata 2. Her anbefales det 

at området benyttes til en videregående skole i kombinasjon med flerbrukshall og lokaler for 

kunst- og kulturvirksomhet. Eiendommen må omreguleres. I påvente av ny regulering foreslås det 

midlertidig å leie ut bygg 29 til profesjonelle kunstnere og bygg 30 og 32 til gründerbedrifter, 

start-ups, kulturaktører og andre som kan bidra til økt aktivitet i området. Gårdsrommet er 

oppgradert og ble åpnet for publikum i juni 2018. Bykuben, Oslo kommunes byøkologiske 

innovasjonssenter, er en av leietakerne som nå er etablert i Myntgata. 

Etatens vurdering 

Akershus festning utgjør et stort og sentralt areal i Oslo sentrum med en omfattende 

bygningsmasse. Området bærer på en lang historie, og er ett av hovedstadens viktigste 

kulturminner. Historien og kulturminneverdiene, sammen med de flotte park- og 

områdekvalitetene gjør festningen til et godt besøkt turistmål og et attraktivt rekreasjonsområde 

for byens innbyggere. Vi mener det er viktig å balansere bruken av festningsområdet og 

bygningene i forhold til vernehensynet.  

Forsvaret, gjennom Forsvarsbygg som eier og forvalter av området, har i dag denne oppgaven. De 

har gjennom å balansere egen aktivitet og tilby nye publikumsfunksjoner klart å øke 

publikumstilstrømningen til festningsområdet samtidig som flere av områdets bygninger er pusset 

opp og tatt i bruk. Den virksomhet som drives på festningen er kunnskaps- og kulturbasert, med 

Forsvarsdepartementet, høyskole og som hovedsete for Forsvarets kulturavdelinger og media. 

Med nesten 1 million besøkende og som arbeids-, studie- og tjenestested for over 1500 ansatte, 

studenter og vernepliktige, mener etaten at området har betydelig folkeliv, og vi ser også at det er 

positivt med så mange faste arbeidsplasser – noe som skaper byliv i området også utenom 

besøkssesongen på festningen. Som i Gamlebyen i Fredrikstad ville et innslag av boliger kunne 

økt bylivet, men vårt festningsområde har en bebyggelsesstruktur som er mindre forenlig med et 

slikt formål. 

Forsvaret har et ønske om å bevare kulturverdiene og å skape liv på festningsområdet, og etaten 

mener Forsvarsbygg som eiendomsforvalter og Akershus kommandantskap som militær ledelse 

har gode forutsetninger for å sikre en helhetlig forvaltning av området. De ønsker å ta området og 

bygningene i bruk i så stor grad som mulig, og det, er slik etaten ser, det en fordel med én aktør 

som kan forvalte verdiene i en så omfattende bygningsmasse. De holder området i en militær 

hevd, som er med på å gi det autentisitet som et forsvarsverk, og søker å skape aktiviteter og 

arrangementer innenfor de grenser området tåler og med en form som er knyttet til festningens 

historie.  

Etaten ser samtidig at store deler av området grunnet terreng og forsvarsmurer er vanskelig 

tilgjengelig og også hindrer tilgjengelighet til byområdene rundt. Dette er problemstillinger vi 

arbeider med gjennom de pågående planene i området rundt festningen. I disse planarbeidene 
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vises det til flere konkrete muligheter til å få frem gode forbindelser gjennom det ytre 

festningsområdet som både vil styrke bylivet til nærområder som Kvadraturen, Vippetangen og 

Havnepromenaden, og øke tilgjengeligheten og bruken av sentrale deler av festningsområdet slik 

som Festningsplassen.  

Økt byliv i disse områdene sammen med god tilgjengelighet gjennom festningsområdet kan 

indirekte bidra til styrke bylivet på festningsområdet. Vi mener ellers de viktigste tiltakene for 

festningsområdet er å etablere nye forbindelser gjennom festningsmuren og ut til Vippetangen og 

å styrke og synliggjøre eksisterende innganger. Det bør vurderes hvordan det ytre 

festningsområdet med tilhørende byrom som Festningsplassen og Grev Wedels plass kan utvikles 

til mer bylivsskapende arenaer. NFV/AKs arbeid med mer varige bylivsaktiviteter på det indre 

festningsområdet bør også styrkes. Festningsplassen bør tilrettelegges for både varige, fortløpende 

og midlertidige aktiviteter, og generelt bør det ses på aktiviteter som kan skape liv også utenom 

vår- og sommermånedene.  

Anbefaling 

Etaten støtter forslaget om å ta et kommunalt initiativ for videreutvikling av Akershus 

festningsby. På grunn av de store nasjonale historiske interessene som knytter seg til det store og 

bygningsrike området, tiltrår etaten en differensiert tilnærming hvor både militæradministrative 

og sivile funksjoner inngår.  

PBE anbefaler samtidig at Oslo kommune tar et initiativ overfor regjeringen for å utvikle en 

langsiktig strategi for økt og mer mangfoldig og byintegrert bruk av Akershus festning. 

Innledningsvis tilrås at det tas kontakt med Forsvarsbygg/NVF og AK for å utforske hvilke 

kortsiktige (0-5år) tiltak de planlegger å gjennomføre i området, inkludert kulturaktiviteter. Det 

antas at for det indre festningsområdet vil dette særlig knytte seg til aktiviteter, mens for det ytre 

festningsområdet kan mulighetene for omforming, gjenbruk og en viss nybygging også utforskes. 

Etablering av flere forbindelser og tilganger mellom festningen og byveven rundt bør også 

vektlegges. 

 

 

 

Plan- og bygningsetaten 

Avdeling for byutvikling 

Analyse 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 09.08.2018 av: 

 

Ronny Kristiansen - for enhetsleder Kjersti Granum 
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Morten Wasstøl - avdelingsdirektør 
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