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Status - Utvikling av Fredriksten festning.

Sammendrag av saken:
Mulighetsstudien for Fredriksten festning som mulig nasjonal og internasjonal kulturarena ble igangsatt i
begynnelsen av februar 2019. Hensikten med studien er å identifisere og drøfte ulike målsettinger for
bruk og utvikling av festningsområdet, og disse målsettingenes relasjon til andre eksisterende planer og
satsingsområder for kommunen og fylket. Studien skal også identifisere hvilke typiske aktivitets- og
opplevelsesområder festningen kan tenkes å romme i fremtiden, og hvilke mulige fagmiljøer,
interessenter og samarbeidspartnere som på ulike måter kan tenkes å bidra til ønsket utvikling. Endelig
skal studien inneholde en tentativ skisse til organisering, fremdriftsplan og budsjettramme for et
forprosjekt som kan etablere konkrete prosjektplaner for utvikling av Fredriksten festning i tråd med
målsettingene.
For å ikke begrense vurderingen av Fredrikstens utviklingspotensial på et tidlig tidspunkt legger studien
til grunn en svært vid fortolkning av begrepet kulturarena. Begrepet omfatter i denne sammenheng både
kulturarv og kulturvern, historieformidling, store og små kulturopplevelser, underholdning, turisme,
næringsvirksomhet, forskning og utdanning, rekreasjon, friluftsaktiviteter og sportsarrangementer.
Studien har så langt søkt å få oversikt over tidligere utredninger, planer og strategier for utvikling av
Fredriksten, som grunnlag for en oppsummering og statusbeskrivelse som videre utviklingsarbeid kan
bygge på. Tilsvarende innhentes det fortløpende opplysninger fra offentlige planer, strategier og
prosjekter som anses relevante, for å sette mulighetsstudien inn i en helhetlig sammenheng.
Det ble i slutten av februar arrangert en workshop for å diskutere fremtidsmuligheter med sentrale
organisasjoner og miljøer som allerede har meldt sin interesse for å delta i utviklingen av Fredriksten
som kulturarena. Prosjektleder følger opp med videre samtaler med flere av deltakerne, for å konkretisere
de ulike miljøenes mulige bidrag til et utviklingsprosjekt.
Representanter fra Fredriksten festning, Halden kommune, Østfold fylkeskommune og flere interessenter
deltok i uke 11 på en studiereise til Brüssel, for å orientere seg om hvilke muligheter og ordninger i EUsystemet som kan være relevante for utviklingen av Fredriksten. Besøket inneholdt også et besøk ved
krigsmuseet i Waterloo for læring og inspirasjon.
I uke 13 vil studien i samarbeid med Halden Arbeiderblad gjennomføre en digital spørreundersøkelse

blant avisens lesere om hvilke ideer og synspunkter de har på utviklingen av Fredriksten i årene som
kommer. Svarene fra undersøkelsen er tenkt oppsummert i mulighetsstudien, som skal foreligge omkring
20. mai i år.
Gunnar Lossius er prosjektleder for mulighetsstudien.
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