
       

Oslo, 14.2 2017

Privat forslag fra Camilla Wilhelmsen (FrP): Bevaring av Bygdøy 
allé

Jeg viser til bystyrereglementets kapittel 11 punkt 36, hvor det blant annet
heter:
«Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget 
må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under 
bystyrets virkeområde. Forslaget kan ikke stilles til saker som ligger til 
behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som 
ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets 
komiteer i samme bystyreperiode uten å ha få nødvendig tilslutning. I 
tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.»

På grunnlag av dette fremsendes nedenstående forslag for behandling i 
Oslo bystyre:

Bakgrunn:
Bygdøy allé er en av Norges mest berømte alléer og fremste strøksgate for
bydel Frogner.
Kastanjetrærne er en historisk meget viktig del av alléen og har fått et 
styrket vern etter at byantikvaren satte trærne på Gul liste.  Det er ikke 
lenger ønskelig å skifte ut kastanjetrærne med andre typer trær slik det 
tidligere har vært vurdert. Tvert imot bør flest mulig av dagens 
eksisterende trær bevares så lenge som mulig, og skiftes ut gradvis etter 
behov. Alléen er udødeliggjort gjennom Jens Book Jensens sang «Når 
kastanjene blomstrer i Bygdøy allé».

Bygdøy allé har dessverre blitt vansmektet gjennom mange år. Alléen er 
trafikkåre også for utenbys busser, og sterk salting og tung busstrafikk har
vært skadelig for trærne. Dessverre har det etter at en del trær er blitt felt,
fremkommet uheldige vurderinger om at alle trærne må skiftes ut for å 
bevare de. Det er både uakseptabelt og unødvendig å skulle felle 
levedyktige trær, og det er hele traséen med gateløp, nåværende 
trerekker og fortau som foreslås bevart slik hele traséen fremstår i dag. 

Det er et stort lokalt engasjement for å bevare Bygdøy allé slik alléen 



       
fremstår i dag. Skarpsno, Gimle og Frogner vel har lagt ned et grundig 
arbeid i å fremme bevaring, og gjør et utrettelig arbeid for lokalmiljøet og 
alle de som har sitt bomiljø i tilknytning til alléen. Det er ingen tvil om at 
Bygdøy allé med sine kastanjetrær har stor identitetsskapende betydning i
lokalbefolkningen og således meget sterk verneverdi. 

Det er på høy tid at Bygdøy allé settes i stand slik at Frogner, byen og 
landet får tilbake den ærverdige og flotte alléen slik den fremstod da Jens 
Book Jensen i 1950 for første gang fremførte sangen til ære for vår alles 
Bygdøy allé. Dette krever planmessig vedlikehold med systematisk og 
grundig trepleie for lengst mulig bevaring av eksisterende trær, avvikling 
av gaten som kollektivgate for utenbys busstrafikk, samt en generell 
oppgradering av alléen.
 
Camilla Wilhelmsen (FrP) fremmer følgende forslag:

Bystyret ber byrådet sørge for at Bygdøy allé bevares med dagens trasé, 
med trerekker der de i dag er plassert, samtidig som flest mulig av de 
eksisterende kastanjetrærne skal bevares og pleies så lenge som mulig, 
med gradvis utskifting etter behov. 


