
FAU ved Gamlebyen Skole er opptatt av oppvekstvilkårene til barna i Gamlebyen, og ønsker at det 

tilrettelegges for flere heller en færre lavterskels møteplasser og arenaer for kultur, aktivitet og fritid 

i nærmiljøet. Byantikvarens forslag er det eneste alternativet som tar disse interessene på alvor og 

fremmer en god og bærekraftig utvikling på feltet. De andre to alternativene vil derimot føre til en 

vesentlig forringing av oppvekstmiljøet i bydelen stikk i strid med interessene til den sammensatte 

befolkningen her. 

 

Det er viktig for oss at Gamlebyen får et utvidet tilbud av grøntområder og lokaler for ulike kultur- og 

fritidsaktiviteter. Det er få møteplasser og rom for aktiviteter, særlig på vinterstid. Det er mange som 

ønsker å bidra i nærmiljøet, men vi må tilrettelegge for dette. Barn og unge i Gamlebyen har behov 

for nærliggende lavterskeltilbud til aktiviteter. Ikke alle foreldre har økonomi eller anledning til å 

bringe og hente barn på fritidsaktiviteter lenger unna. Slike tilbud i nærmiljøet vil aktivisere barn og 

unge og skape sterkere samhold. Det kan også spille en forbyggende rolle mtp. ungdomskriminalitet. 

I tillegg er det viktig at ulike befolkningsgrupper i området har naturlige møteplasser som kan styrke 

samholdet på tvers av kulturer, utdanning- og inntektsnivå. Det er også viktig å ivareta og formidle 

identiteten til dette området som Middelalderbyen. 

 

På bakgrunn av dette er vi mest fornøyd med planforslaget til Byantikvaren (Forslag 3). Vi er minst 

fornøyd med planforslag 1 og 2 fra hhv. Forslagsstiller og Plan- og Bygningsetaten. Selv om forslag 1 

og 2 er noe forskjellig fra hverandre, utgjør dette en marginal forskjell sammenlignet med avstanden 

mellom disse to og forslag 3. Vi vurderer derfor forslag 1 og 2 samlet. 

  

Vi er fornøyd med at Forslag 3 ser ut til å ha en visjon om å framheve den historiske betydningen av 

dette området og å bidra til å dekke behovet for kultur- og aktivitetstilbud. Forslag 3 vil langt på vei 

bidra positivt til samholdet i lokalbefolkningen i dette området og skape en møteplass mellom 

befolkningen i Bjørvikaområdet og befolkningen i Gamlebyen. Forslag 3 foreslår blant annet å lage 

rom for kulturskole, arrangementer, verksteder og lignende, noe som vil være svært kjærkomment 

for Gamlebyens barn og unge. Forslaget tar inn over seg utfordringene innbyggerne i dette området 

står overfor, og har som ambisjon at felt C6 skal bidra til løsninger på disse. Dette stiller vi oss bak.  

 

Forslag 1 og 2 ser ikke ut til å hensynta de forhold vi mener er svært viktige for at nærmiljøet vårt 

skal fortsette og utvikle seg i en positiv retning for lokalbefolkningen.  

 

Ingen av de to forslagene (1 og 2) ser ut til å invitere til rekreasjon og aktivitet for andre enn de som 

eventuelt skal bo der, samt den delen av Oslos befolkning med relativt høy sosioøkonomisk status. 

Forslagenes arkitektoniske framtoning, gir tvert imot inntrykk av at befolkningsgrupper med lav 

sosioøkonomisk status er uvelkomne. Forslag 1 og 2 beskriver planer om at det på bakkeplan kan 

utvikles et såkalt «Event Space»-konsept, hvor drodling rundt hva dette konseptet kan inneholde 



levner liten tvil om at dette konseptet vil være myntet på konsumenter av høykultur, high-end 

restauranter og utesteder med stive alkoholpriser. Forslagsstillers drodling rundt dette konseptet 

(Forslag 1) nevner ikke lavterskeltilbud eller den historiske betydningen av området med en eneste 

setning. Det eneste forslagsstiller sier om barn og unge, er at deres forslag ikke vil ha negative 

konsekvenser for barn da det ikke allerede finnes et tilbud for barn på C6-feltet. Dette er sneversynt 

og lite innbyggervennlig.  

 

Med innsyn i befolkningsgruppen i Gamlebyen forstår en hvor umusikalsk disse to forslagene (1 og 2) 

er, da de ikke hensyntar lokalbefolkningen - særlig barn og unge - i det hele tatt. Disse alternativene 

setter barn, unge og deres familier i Gamlebyen i skyggen - i både bokstavelig og overført betydning. 

 

Mvh. 

FAU ved Gamlebyen Skole 


