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Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Oslo SV, 06.03 2021 

Nei til nytt høysikkerhetsfengsel på Bredtvet 
Statsbygg har på oppdrag fra justisdepartementet lagt fram forslag om å flytte Oslo fengsel til 

Bredtvet i Groruddalen. Dette har skapt store protester og et stort engasjement lokalt.  

Det nye fengselet vil etter planen bli en av Norges største fengsel. Skogs- og nærturområdet 

på Bredtvet vil bli betydelig mindre, og barnehage og skole blir nærmeste nabo til det nye 

høysikkerhetsfengselet. Fengselet skal i følge Statsbygg ha tre høye netting- eller murgjerder, 

og vil påvirke bomiljøet til naboene rundt. Naboene må forvente mer trafikk og mindre 

grøntarealer i sitt nærområde.  

For mange i Groruddalen er grøntarealer et knapt gode. Dalen har omfattende områder sterkt 

preget av trafikk og store veisystemer. Befolkningen er avhengige av at samfunnet ellers 

støtter arbeidet for å ta vare på de grønne lungene i dalen.  

Gode lokalsamfunn må ha områder der unger kan leke, der man får puste og får ro. Slike 

områder brukes av skoler og barnehager, av eldre og av barn. Bredtvetskogen er et slikt 

område, det eneste virkelige grønne lungen for tusenvis av innbyggere på Veitvet og 

Kalbakken.  

Områdene det er snakk om har svært mange familier med veldig lav inntekt. Mer enn en 

tredel av barna på Veitvet lever i familier under fattigdomsgrensa. Mange bor trangt i 

leiligheter som er for små i forhold til antall familiemedlemmer. Samtidig er dette gode 

områder å vokse opp i, med viktig foreningsliv, idrettslag og veldig mange som står på hver 

dag for å sikre alle ungene gode muligheter. 

Kvinnefengselet som ligger på Bredtvet er del av lokalmiljøet og en viktig arbeidsplass i 

dalen. Selv om fengselet er omfattende, er det likevel avgrenset og sikrer at det fortsatt er 

store grønt- og skogsområder rundt. Norge trenger oppgradert høysikkerhetsfengsel, både for 

å ivareta samfunnets behov, for å sikre verdige soningsforhold og for å ivareta trygge forhold 

for de ansatte i fengslene. Men vi kan ikke samtidig bygge ned sårt tiltrengte grøntarealer, og 

gå mot viktige målsetninger om å bedre levekår i Groruddalen.  

SV går derfor mot planene om å etablere et nytt høysikkerhetsfengsel på Bredtvet i 

Groruddalen og krever at alternativene utredes bedre så dagens fengselsvirksomhet kan 

flyttes fra Grønland. 


