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D et vises til oversendelse av planskisse for skulp tur- og kulturtn innepark p å Ekeb erg. Forsvarsbygg
har tidLigere vært i dialog med kommunen om regulerin g av Forsvarets anlegg i om rådet.

1. Form ål Forsvare t og ets tatn ing sareal
Forsvarsbygg er tilfreds med at anlegget er ivare tat t i reguleringsplan en som eget for mål, og sto tter
Kulture taten i vurderingen av at dett e ikke utloser krav om er statn ingsareal , med henvisning til at
anlegget har vært bebygd og operativt b åde for og etter reguleringen til friområde. En even ruelt
fram tidig sikr in g av arealet til friområde hvis anlegget utgar vil ett er vår mening være en kelt å
gjennom fore da området i kraft av å være reguler t til hoved formålet Forsvaret ikke uten videre kan
benyttes til andre bvggefor mål uten omregulerin g.

2. Reg ulerin gsb est em m els er

Forsvarsbygg ser behovet for at anlegget ikke cksp oneres mer enn nodvendig i omgivelsene, og
godtar bestemm elsene om farge- og lvssert ing. Som tidligere kommun isert kan det derim ot ære
nodven dig med mindre utvidelser og tilbygg pa anlegget da kapasiteten i dag er fullt utnyttet. Det er
ogsa nodvendig med tekniske justeringer av anlegget som kan med fore mind re endringer  pa  bygget.
Blant annet er det et konkre t behov for et garasje-/ lagerbvgg. I dag lagres materiell i co ntainere
uten for bygget, og dette kan ikke sies a være en god praktisk ell er estet isk losning verken for
Forsvaret eller for omgivelsene. Pa sikt kan det ogsa bli behov for å utvide ka pasite ten på bygget
noe, men uten at grurmfl a ten endres. Endringer og nve t iltak bor derfor kunne til lates, men
naturligs-is innen for en ramme som ivaretar estetiske hensvn og ett er nærmere byggeso knad. Ogsa
mindre, vtre tiltak som i utgangsp unktet ikke er soknads- eller meldepliktige kan forelegges
kommunen for v urdering. Foreslat t reguleringsbestemmelse i planskissen kan to lkes i retning av at
mgen tiltak till ates pa området, noe som Fo rsvarsbvgg ikke kan godta. Forsvarsbygg foreslar der for
at reguleringsbestem melsen på dett e punktet endres, eksem pelvis:

"13e4delig uni delse av eksisterende beayggelse ti llates ikke. Alindre pdayggog tilayggkan til lates etter nanrnerr
soknad et/er rurdeli ng av Oslo kommune. Endringer i anleggets f j isiske ultry kk skal underlegges estetiske hentyn,
berunderf j ernvirkning "
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3. T urs t ier og ri ltak i næ rheten av Forsvare ts anlegg

D et er skissert en ny sri som går fra eksisterende st i ("Kjærlighetss tien") og over om rådet til
Ekeb ergrestaut anten, i skråningen mellom restauranten og forsvar sanlegget . Stien er ikke en del av
reguleringsplan en, men ligger inne i rurst iplanen som planskissen viser til. Denne st ien anses å ikke
være forenlig med de hensyn som må tas i forhold til anlegget, da den så vid t vi ser kommet fot nær t
de deler av anlegget hvor det er særlig viktig at det unngas okt sivil aktivitet eller inngrep i grunn en
(det skisseres tiltetteleg ging av turstien med plasstop t be tongdekke, gelender og lignende). Det
kreves derfor at denn e st ien tas ut av planen, og at folk ledes over plassen foran
Ekeb ergrestaur anten pa vei ned mot Ka rlsbo rg. Videre er det onskehg at tiltak som med fører
opp føring av bygg / installasjo ner, turstier og terrengbearbeidinger i nærheten av området for
Forsvaret forelegges Forsvar sbygg for vurdering. D ette gjelder området som dekkes av kategoriene
b evaring (Karlsb org), N l og P l . D et anbefales et tillegg i reguleringsb estemm elsene for nevn te
om råder om dette.

4. Konk lusjon

Forsvarsbygg sto tter i h oved sak for slaget til plan skisse for skulp tur - og kulturminnepark som
foreligger med følgen de forslag t il en dringer :

i. Reguleringsb estem melse for område for Forsvaret en dres som foreslåt t.

N v sti mellom Kjærlighetsstien og Karlsb org tas ut av plan en på angitt st rekning.

Tiltak in nen for områdene Kar lsbo rg, N I og P1 forelegges Forsvarsbygg for uttalelse.
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