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opsummering

02.

01.

03.

01. Bjørvika 
Bjørvika er det område som ligger nærmest den eksis-
terende centrale by. Området præges af et stort udbud 
af kultur - både musik, kunst og teater samt indeholder 
Bjørvikas store nye attraktion - operaen. For at understrege 
området som det kulturelle og bymæssige del, er visionen 
at Bjørvika skal være havnepromenadens formelle rum, et 
område med høj arkitektonisk kvalitet og den plads hvor 
mange mennesker kan samles og de store begivenheder 
kan foregå. Visionen er at Bjørvika bliver et formelt, smukt 
og stolt område som skaber kontakt mellem den centrale 
by og fjorden. 

02. Bispevika 
Bispevika er den del af havnepromenaden som indeholder 
den højeste grad af blandede brugere. Her findes kultur, 
caféer, butikker, kontorer og boliger. Området har meget 
gode klimatiske forudsætninger og forbinder sig til flere af 
Bjørvikas byrum med koplinger til forskellige dele af byen. 
Visionen er at Bispevika skal være Bjørvikas mest aktive og 
intensive del. Bispevika er tænkt til at skulle tilbyde Oslo 
et stort udbud af caféer og restauranter samt fantastiske 
rekreative pladser langs promenden tæt ved vandet. 

03. Lohavn 
Lohavn karakteriseres af en høj grad af boliger og det om-
råde som har meget tæt kontakt med fjorden, landskabet 
og terrænet. Visionen er at Lohavn skal etablere en stærk 
lokal identitet og tilbyde Oslo et unikt og varieret boligmiljø 
med store rektreative muligheder for både, badning, leg 
og sportsaktiviteter. Et område tilrettelagt for familieak-
tiviteter og sociale aktiviteter i mindre skala med mange 
intime små rum som kommer tæt på naturen. Visionen er 
et nært samspil mellem private udearealer og varierede 
offentlige pladser.

opsummering af de samlede 
visioner og strategier for  
havnepromenaden i 
Bjørvika

tre vige - tre identiteter

Som gennemgående vision har det altid været prioriteret 
højt at Bjørvika skulle tilbyde en bred vifte af variationer 
og forskelligheder  af stemninger, karakterer og identiteter. 
Disse stemninger, identiteter og karakterer skal sammen 
udgøre en samlet strategi for Bjørvikas funktioner, byg-
ninger og pladser, hvilket derved appellerer til så mange 
forskellige mennesker så muligt. De fysiske forudsæt-
ningerne for de 3 vige understøtter og supplerer de 3 
viges identiteter, stemninger og karakterer, som i dette 
dokument yderligere beskrives og illustreres.  
Havnepromenaden bliver det samlende element - den 
fysiske forbindelse, der får de 3 vige til at hænge sammen. 
Havnepromenaden bør i sidste ende kunne formidle den 
ønskede synergieffekt som opstår  i og mellem de 3 vige og 
som i dette dokument bliver vigtige forudsætninger for ’det 
gode byliv’ i fremtidens bydel - Bjørvika. 
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UdsigtspUnkt
Et mindre udsigtspunkt med plads til at 
nyde naturen og vandet. Et mål for de 
spadserende på havnepromenaden og en 
mødesplads for beboerne i området.

sport og rekreation
Loallmenningen kan tilbyde både bebo-
erne og besøgende og den nærliggende 
skole en livlig plads for leg, sport og vand 
aktiviteter med plads til at søsætte både.

rekreativ kajpromenade
En rolig promenade med gode pladser 
for ophold for både besøgene og be-
boere i området. Indslag af offentlige 
funktioner og lokale virksomheder.

kULtUr og aktivitets pLads 
Venteplads for gondolbanen og 
udstillingsmuligheder for akvariet 

famiLieLiv, LegepLadser
Godt beskyttede pladser for familien med 
mulighed for at lege og socialt samværd.

Café og restaUrant strøget
Høj koncentration og aktivitet i forbindelse med  café- 
og restaurantlivet. Offentlige rekreative  pladser at 
opholde sig på langs vandkanten.

3

1

6

8

9

4

7

Byens formeLLe rUm
Multifunktionelt rum med plads til store 
events samt kommercielle aktiviteter som 
skærper kontakten mellem byen og vandet. 

operean
Pladsen foran byens juvel- en 
mødesplads med udendørs 
koncerter, events, udeservering etc... 

 

strandBad
Sandstrand med bad 
og strandaktiviteter. 

5

LystBådehavn
Mulighed for bolignære 
bådpladser og gæstehavn 
for besøgende til Bjørvika.

2

10

11

12

13

14

BådLiv, BoLigLiv og rekreation
Et spændende varieret bolig-, båd- og 
rekreationsliv med en blandning af of-
fentlige og private aktiviteter.

tUristBåde og rekreation
Promenade med view over operaen 
og mulighed for at tage en båd ud 
til øerne.

kULtUr i parken 
Udendørs kunstudstillinger, 
installationer og musik. Café og 
kulturpavillioner i parken.

o p p s u m m e r i n g

vision
Visionen er at Bjørvikas havnepromenade skal binde
Bjørvikas forskellige byrum sammen og området som et 
gennemgående rekreativt rum. Havnepromenaden skal 
være linket mellem byen og fjorden samt understøtte de 
forskellige identiter, funktioner og forudsætninger som 
findes i Bjørvika. For at havnepromenaden skal kunne give 
Oslo unikke oplevelser og aktiviteter så skal den kunne 
tilbyde et så varieret byliv så det inviterer alle forskellige 
typer mennesker fra Oslo og lokalt fra Bjørvika. Her skal 
tilbydes ophold og aktiviteter for gamle, unge, familier, 
kontorfolk og børn. Det skal findes rum for aktiviteter i 
den store og den lille skala, det skal tilbydes levende og 
intensive pladser. 

Her præsenteres en kortfattat sammenfatning af visionerne 
for de forskellige aktiviteter som Havnepromenaden har 
forutsætninger for at kunne tilbyde.

 

 

offentLigt havneBad- og rekreation 
En aktiv plads med vinter og sommaraktiviteter 
med fokus på vandsport og rekreation som 
tiltrækker besøgende fra hele Oslo.
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ankerpunkter
for at sikre levende byrum i Bjørvika og for at 
koblingen mellem byen og fjorden etableres, 
findes der et antal ankerpunkter i Bjørvika som er 
af højeste prioritet. 

ankerpunkterne er de pladser i byrummet og 
langs havnepromenaden hvor visionen om livet, 
terrænet og kanten skal spille sammen og  ikke 
skal gå på kompromis. 

o p p s u m m e r i n g

kanten

Livet

terrænnet
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o p p s u m m e r i n g
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ankerpunkter

8

1 3 4
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etaBLere en destination som sikrer 
havnepromenadens koBLing vestpå

skaBe en pLads som koBLer Byen 
sammen med havnepromenaden og 
vandet 

aktivere pLadsen foran operaen 
så den BLiver en af Bjørvikas 
hovedattraktioner

Lad gondoLpLadsen BLive et intensivt 
knUdepUnkt som sammenføjer ByrUmmet 
med promenaden og tiLByder en 
spændende rejse tiL ekeBerg 

sikre et attraktivt restaUrant- og 
Caféstrøg med gode offentLige 
ophoLdsmULigheder

etaBLere et offentLigt Bad og 
rekreationsområde som inviterer 
mennesker fra heLe osLo Ud på 
sørengUtstikkeren

skaBe et UdsigtspUnkt som BLiver en 
destination og en værdig afsLUtning på  
Bjørvikas havnepromenade

8

for at bylivet skal kunne etableres og udvikles 
i Bjørvika skal disse ankerpunkter være særligt 
gode så de kommer til at fungere som links til 
byen og destinationer i området. ankerpunkterne 
bør varetage herlighedsværdierne maksimalt, 
have byrumsmæssig høj kvalitet og få det meste 
ud af interaktionen mellem bygningerne og det 
offentlige rum.

det er vigtigt at ankerpunkterne etableres tidligt 
i processen. mennesker tiltrækker mennesker og 
ankerpunkterne er de pladser som har potentiale 
for at fungere som katalysatorer for hele området.

skaBe et aktivt hjørne af ByrUmmet 
og BeByggeLsen som inviterer 
mennesker tiL at BLive ved vandet
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Livet
der bør sikres stor variation i aktiviteter og 
rumlige oplevelser  langs havnepromenaden, 
så vi etablerer området som mangfoldigt, som 
appelerer til mange forskellige brugergrupper, 
aldre og interesser.
havnepromenaden bør være et trygt og sikkert 
sted at færdes på alle døgnets timer.  

o p p s u m m e r i n g

destinationer med særLigt ByLiv
For at havnepromenaden skal blive det samlende link i Bjørvika og 
for at invitere mennesker fra hele Oslo må der etableres attraktive og 
varierende destinationer med aktiviteter som tilbyder et supplement 
til eksisterende byliv i Oslo, som skærper identitet for Bjørvika og 
tager vare på vandet! 

01. 02.

04.

aktiviteter i Bygningerne genererer ByLiv
For at bygningerne og byrummene skal spille sammen og være 
med til at generere liv og aktivitet må funktionerne trække sig 
ud i byrummet. Kulturliv, shopping, kontorliv og boligliv bør 
etableres i kantzoner og i byrummet.

aktiviteter for aLLe BrUgere
For at sikre at havnepromenaden bliver et aktivt og trygt byrum 
både dag og aften - om sommeren og vinteren - må den invitere 
en mangfoldighed af mennesker og blandede brugergrupper i 
området som kommer til tage anvende rummet på forskellige tider 
af døgnet. 

03.

den LiLLe skaLa
For at havnepromenaden skal blive en levende plads skal den 
kunne tilbyde gode pladser for livet i den lille skala. De må være 
tillrettelagt så man kan se, tale sammen, høre, sidde, stå og gå 
langs med hele promenaden.
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o p p s u m m e r i n g

1

Livet 
visionen for livet i Bjørvika er at skabe en 
mangfoldighed i bylivet og at tilbyde varierede 
aktiviter og oplevelser så promenaden inviterer og 
bliver en plads for alle slags mennesker.  

hvis dette ikke sker er der stor risiko for at 
havnepromenaden ikke inviterer mennesker 
og bliver et område som ligger dødt hen 
aktivitetsmæssigt, et utrygt og endimensionelt 
område. 

3 4

5 86

2

7

skaBe forUdsætninger for 
foLkeLig kULtUr- og kUnstLiv som 
destination

risiko: ingen destination, koBLing 
vest på går heLt taBt!

opmUntre tiL aktiviteter om aftenen
og midLertidige events 

risiko: mangLen på aktiviteter og 
BoLiger riskerer at skaBe en kedeLig 
og  Utryg pLads om aftenen

sikre at det er nemt at Bevæge sig 
ned mod vandet så det BLiver en god 
koBLing meLLem By og vand

risiko: at området BLiver BiLdomineret 
og at det BLiverr en Barriere for 
gående mod promenaden

sikre pLadser for ophoLd og møde samt 
sikr at operaen genererer aktiviteter og 
ByLiv Udendørs

risiko: at Livet Udenfor Byens 
hovedattraktion BLiver en øde og Utryg 
pLads

etaBLere kULtUrLiv og reLaterede 
events i ByrUmmet tidLigt

risiko: heLe området Bygger 

Barriere Uden aktivitet og Liv

Understøtte etaBLering af 
restaUranter/Caféer og variation af 
UdBUd samt sørge for god BaLanCe 
meLLem BrUgergrUpper
risiko: området inviterer en 
ensidig måLgrUppe som hindrer en 
mangfoLdighed af BrUgere

trække Livet i hUsene Ud på 
promenaden og skaBe pUBLikUms 
attraktioner / fUnktioner pUnktvis. 

risiko: Utryg promenade som 
mangLer forUdsætninger for Liv og 
aktivitet

etaBLere en offentLig og Unik destination 
for heLe osLo som tager vare på vandet som 
herLighedsværdi

risiko: Lohavn opLeves som en privatiseret 
ø og UdeLUkker Besøgene
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Terræn
terrænet på havnepromenaden indbefatter 
kanten til vandet, belægning, beplantning 
og byrumsudstyr. terrænet skal understøtte 
visionen om livet og skabe en særlig identitet 
for Bjørvika. terrænet bor kunne give et samlet 
og sammenhængende indtryk samtidig med den 
skal skabe forudsætninger for varierede rumlige 
og arkitektoniske oplevelser. terrænet skal 
være fremkommeligt for alle brugere og skabe 
varierede og gode muligheder for ophold langs 
vandet. 

o p p s u m m e r i n g

samLe opLeveLsen om en kontinUerLig promenade
For at  havnepromenaden skal kunne fungere som det sam-
menkobende link for hele Bjørvika og alle byrummene er det vigtigt at 
belægningen føres som et gennemgående element uden afbrud som 
sikrer god fremkommelighed for alle brugere. 

01. 02.

04.

give særLig arkitektonisk identitet for Bjørvika
For at havnepromenaden skal opleves som et samlet og unikt 
rekreativt rum bør man skabe et terræn som bliver et genkend-
eligt element i Bjørvika og som har høj arkitektonisk kvalitet. 

terrænet skaL Understøtte Livet
For at bylivet skal kunne foregå må terrænet tilrettelægges så det 
understøtter de aktiviteter som er planlagt. 
Fremkommelighed for alle, tilbyde siddepladser, skabe læ....

03.

> GÅ BREDD

tiLgængeLighed for aLLe tiL vandet
For at kunne invitere så mange mennesker som muligt til at bruge 
Havnepromenaden som rekreativt rum bør terrænet kunne tilbyde 
alle de forskellige brugergrupper god og sikker adgang til vandet og 
god fremkommelighed på hele promenaden.



havnepromenaden oppsummering · p 027

1

2

3 4
5

6

7
8

o p p s u m m e r i n g
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Terræn
terrænet er det som gør livet muligt. visionen 
er at terrænet skal kunne inspirere til aktivitet 
og ophold og tilbyde mennesker en varieret og 
sanselig oplevelse.

hvis terrænet ikke understøtter livet så er der 
risiko for at den begrænser i stedet for at invitere 
til et godt byliv. 

sikre at havnepromenaden BLiver en deL 
af aLLmenningen og at terrænet skaBer 
rUmmeLig afgrænsning og BeskytteLse 

risiko: BiLdomineret, stor skaLa 
og UdfLydende rUm med dårLige 
ophoLdsforUdsætninger

skaBe ryg for promenaden og variation 
i terrænet.

risiko: at promenaden BLir domineret 
af BiLvejen og at den BLiver rUmmeLigt 
enformig

sikre at operaLmenningens terræn 
LøBer UBrUdt ned tiL vandet

risiko: at en af de vigtigste kontakter 
tiL Byen går taBt og skæres af af en 
BiLvej

sikre at promenadens terræn LøBer 
UafBrUdt Bagom operaen

risiko: at promenadens kontinUitet og 
fUnktion som sammenBindende Link 
Brydes

skaBe et fLexiBeLt og roBUst terræn 
som Understøtter at stedet BrUges  
mangfoLdigt og skiftende
risiko: at terrænet UdLægges tiL 
kommerCieLt BrUg og Begrænser 
ByLivets variation 

Lad terrænet Understøtte opLeveLsen 
af promenaden som et offentLigt rUm

risiko: at terrænet ikke tiLByder tydLige 
grænser og opLeves som privat

sikre at terrænet er fremkommeLigt 
og vandet tiLgængLigt for aLLe 
BrUgere

risiko: at terrænet UdeLUkker BrUgere 
med særLige Behov

sikre at gående er førsteprioritet på 
promenaden 

risiko: promenaden BLiver en BiLdomineret 
LokaLgade Uden forUdsætninger for privat 
og offentLigt ophoLd
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Bygningskanten fylder en vigtig funktion for at 
skabe et godt klima og byliv til promenaden. 
desto større interaktion mellem byrummet og 
bygningernes funktioner (med indgange, pladser 
for udeservering ) desto bedre forudsætninger 
for at havnepromenaden vil blive brugt aktivt.
kanten bør præges af stor åbenhed, variation 
og detaljerigdom så det skaber en interessant 
kant at bevæge sig ved. det er vigtigt at kanten 
skaber pladser for læ og ophold for både privat og 
offentligt liv. (Bygningskanten skal kunne tilbyde 
zoner af offentlig og privat karakter. )

Bygningskant

o p p s u m m e r i n g

01. 02.

04.03.

samLende kant rUndt Langs havnepromenaden og 
fjordrUmmet
For at skabe oplevelsen af at havnepromenaden er del af fjordrummet og at 
byen kommer tæt på vandet er det vigtigt at bygningskanten giver havneprom-
enaden og byrummet en tydelig ryg og rummelig afgrænsning.

åBenhed,varierede faCader og den menneskeLig                 
skaLa i stUe etagen
For at bygningskanten skal kunne give læ, skabe pladser for ophold og kunne 
tilbyde beskyttelse mod vind er det vigtigt at den er varieret, at den indeholder 
detaljer og at den åbner sig op med ingange og transperens mod promenaden.

10-15 entréer/100 m

10-15 entréer/100 m

indgange mod promenaden
For at  bygningskanten mod havnepromenaden skal give variation og liv på 
promenaden er det af yderste vigtighed at indgange er vendt mod promenaden 
på alle steder og at stueetagen er inddelt vertikalt i mange små enheder. En 
bygningskant med 10-15 indgange per 100 meter kendetegner en intensiv gade 
i byen, en med mindre end 7 enheder per 100 meter opleves som kedelig at 
bevæge sig ved. 

10-15 entréer/100 m

private zoner mod det offentLige
For at  skabe mest mulig interaktion mellem dem som bor i Björvika og dem 
som kommer på promenaden er det vigtigt at etablere god kontakt mellem det 
private og det offentlige. Tydlige zoner og grænser som samtidigt åbner for god 
kontakt og giver mulighed for at mennesker kan se, mødes og tale sammen 
over grænserne. 
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skaBe nye aktive og åBne 
Bygningskanter mod promenaden 
som ryg mod vejen 

risiko: Uden Bygningskant findes 
risiko for Utryghed og LivLøshed

etaBLere så mange aktive kanter som 
mULigt for ByrUmmet og promenaden

risiko: ingen kanter, UdfLydende rUm 
og  stor skaLa som ikke tiLByder 
BeskytteLse og pLads for ophoLd

etaBLere Udadvendte fUnktioner Langs 
operagatas sydvendte faCader for at 
aktivere gaden. 

risiko: at strækket på operagata BLiver 
dødt og Utrygt og 

Lad Bygningerne på aLLe sider åBne sig 
mod promenaden for at skaBe en aktiv 
pLads

risiko: at pLadsen BLiver tom Uden Liv 
og aktivitet

sikre at stUeetagerne kan deLes op i 
små enheder og har etage højde som 
gør det mULigt at tiLBUde forskeLLige 
pUBLikUms fUnktioner

risiko: at faCaderne BLiver LUkkede 
Uden  mULighed tiL restaUranter og 
Caféer samt at skaLaen BLiver for stor 
med ensidigt UdBUd

sikre at der kommer indgange Ud mod 
promenaden og at Bygningskanten kan 
fUngere som ryg for promenaden

risiko: Uden indgange kan det BLive 
en LivLøs kant og en for opLøst kant 
giver dårLige kLimatiske og rUmLige 
forUdsætninger

sikre at Bygningerne giver gode 
soLforhoLd på promenaden og skaBe 
en varieret og aktiv stUeetage 

risiko: skyggefULd og UanvendeLig 
promenade og Bygningsskant i øst 
samt UmenneskeLig skaLa 

1

2

3
4

5

6

7
8

etaBLere kanter som giver kLimatisk 
BeskytteLse Ude på spidsen

risiko: en pLads Udsat for hårdt kLima 
som gør det UmULigt at anvende 
ByrUmmet store deLe af året

o p p s u m m e r i n g

Bygningskant 
Bygningskanten er overgangen mellem byrummets 
liv og livet indeni bygningerne. visionen er at de  
skal leve tæt sammen og understøtte hinanden. 
visionen er også at bygningskanten skal skabe en 
rummelig afgrænsning til fjorden og promenaden.

det er en risiko for at facader som ikke interagerer 
med byrummet ødelægger mulighederne for et 
godt byliv. Lukkede og indadvendte bygninger 
skaber et fattigt og dårligt miljø for mennesker at 
opholde sig i og bevæge sig ved.
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Belysningen i Bjørvika bør kunne tilbyde en særlig 
oplevelse og identitet om aftenen. Belysningen 
bør fungere som det samlende element for 
havnepromenaden om aftenen og samtidigt 
understøtte de særlige aktiviteter og rum som 
havnepromenaden indeholder. 

Lysmarkering som synliggør selve havnekajens 
forløb og giver oplevelsen af et sammenhængende 
område. Belysning af færdselsarealer på 
havnepromenaden i et varieret mønster og med 
passende diskret fjernvirkning så de forskellige 
almenninger og markante bygninger mm. kan 
træde frem med deres særlige belysning og 
tilhørende stemning.

Belysning

o p p s u m m e r i n g

menneskeLig skaLa
For at etablere en behagelig og menneskelig skala om natten bør 
belysningen holdes lav for at skabe rumlig afgrænsning og være af-
skærmet så det ikke blænder  dem som bevæger sig gennem rummet.  

01. 02.

04.

Understøtte promenaden som sammenkoBLende rUm
For at promenaden skal kunne fungere som det sammenlkoblende 
element selv om natten er det vigtigt at belysningen  føres gennem 
hele promenaden langs med kajkanten og gennem byrummet og at den 
forstærker de rummelige og arkitektoniske kvaliteter.

tryghed og sikkerhed
Det er vigtigt at man føler sig tryg og sikker når man er på prom-
enaden om aftenen. Det bør derfor sikres at man oplyser indgange 
og nischer og at bygningernes interne belysning er med til at 
skabe liv om natten.

03.

opLyse fLaden og ByrUmmet
For at terrænet skal blive sikkert at bevæge sig i og for at byrum-
met med dets aktiviteter kommer i fokus bør fladen og byrummet 
oplyses og man bør sikre at ikke bygningsbelysningen ikke tager 
overhånd og ødelægger byrummets belysning. Et spil mellem lys og 
skygge skaber en intressant rummelig bevægelse.
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1 3 4

5 86

2

7

Belysning 
visionen er at belysningen skal gi forudsætninger 
for en levende promenade om aftenen. 
Belysningen skal være med til at gi Bjørvika sin 
egen identitet og skabe trygge og sikre rum. 

Belysning som ikke understøtter visionen om 
bylivet og ikke accentuerer terrænet kan ødelægge 
forudsætningerne for aftenliv og så også skabe et 
utrygt og usikkert miljø. 

Lavt LysniveaUet for dermed at 
skaBe variation og intimitet i den  
rUmmeLige opLeveLse. Lade Lyset 
hjæLpe med at skaBe en føLeLse af 
sikkerhed

risiko: intet “Levende” Lys fra 
Bygninger og indgange kan skaBe et 
Utrygt og ensformigt miLjø

1

skaBe en særLig kUnst- & 
ByrUmsBeLysning som Understøtter 
pLadsen som destination

risiko: et Utrygt ByrUm som ikke Lever 
og tiLByder aktivitet om aftenen

2

sikre at vejBeLysningen UnderLægger 
sig ByrUmsBeLysningen og at 
havnepromenadens Lys er Lav men 
efffektfULd

risiko: vejBeLysning som ødeLægger 
Byens kontakt med fjorden og Udsigten 
mod operaen

3
4

5

6

7

sikre at operaen og pLadsen fremfor 
aLt fremstår som tydeLig og et særLigt 
eLement om natten 

risiko: at operaens Lys BLiver 
UdkonkUrreret af andet 
BygningsBeLysning

fortsætte havnepromenadens 
Lys Bagom operaen for at sikre 
promenadens kontinUitet

risiko: at havnepromenaden BLiver 
BrUdt og at den ikke BLiver et 
samLende eLement om aftenen

sikre en god BaLanCe meLLem 
kommerCieLt Lys og havnepromenadens 
ByrUmsBeLysning

risiko: at det kommerCieLLe Lys og 
skiLtning UdkonkUrrerer ByrUmmets 
BeLysning

8

skaBe en særLig BeLysning som  gør at 
man opLever at man er Ude i fjorden?
skaBe Lidt skaLa?

risiko: at BeLysningen  ikke 
Understøtter pLadsen som en 
destination? at BeLysningen ødeLægger 
vieWet mod Byen og fjorden?

skaBe en BeLysning som hjæLper tiL 
at etaBLere den LiLLe skaLa med Lav 
BeLysning på Bygningerne i vandet 

risiko: at kontakten med vandet Brydes 
og at skaLaen i ByrUmmet opLeves som 
UmenneskeLig om aftenen
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midlertidighed
for tidligt i processen at etablere 
havnepromenadens identitet og skabe 
destinationer før byrum og bygninger er 
færdigbyggede bør man aktivt arbejde med 
midlertidige installationer og aktiviteter. den 
midlertidige indsats langs promenaden er også 
vigtig for at de områder som er færdigbyggede 
skal kunne leve selv om de er enkeltstående 
(omgivet af byggefelter). for at havnepromenaden 
skal komme til at fungere som link mellem 
områderne så må den også punktvis kunne tilbyde 
nogle interessante og gode pladser og aktiviteter.  

o p p s u m m e r i n g

01. 02.

04.03.

fremkommeLig promenade seLv i  Byggetider
For at etablere havnepromenaden tidigt som rekreativt rum for Osloboerne og 
fungere som sammenkoblende element mellem forskellige etaper af byggeriet 
så er det vigtigt at det altid er fremkommeligt. Havnepromenaden kommer til at 
fungere som et vigtigt link mellem områderne også i byggetiden.

instaLLationer og events som destinationer
For at sikre at havnepromenaden skal kunne leve selv inden byrummet og 
funktionerne langs med promenaden står færdige er det vigtigt at etablere liv 
og aktivitet tidigt som kan fungere som destinationer og skabe en platform for 
stedets identitiet.

information
Langs med promenaden bør det findes information om hvad der sker for at in-
volvere mennesker og få dem til at føle ejerskab til pladsen. Kort som orienterer 
om området, information om hvad der skal bygges, hvordan det kommer til at 
se ud, hvornår det er planlagt til at stå færdigt, hvilke aktiviteter der vil blive 
tilbudt og hvor man henvender sig hvis man har spørgsmål.

markering som etaBLerer identitiet
For tydeligt at markere promenadens strækning og orientere mennesker i 
området foreslåes det at man succesfuldt udvikler det røde stræk som løber 
på promenaden og dekorerer og levendegør havnepromenadens udtryk før 
belægningen kommer på plads.
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middlertidighed
her præsenteres et antal idéer til middlertidige 
aktiviteter og installationer langs 
havnepromenaden som kan være med til at 
skabe steder med aktivitet som kan fungere som 
middlertidige destinationer.

 

1 2 3 4

5 6 8 7

kUnstBeLysning og instaLLationer
For at etablere identiteten som kommende kultur 
og kunstplads og skabe en middlertidig destina-
tion foreslåes det at man regelmæssigt frem til 
områder står færdigt beder kunstnere om at lave 
lys/kunstinstallationer på pladsen.

vatten instaLLationer
Vann kommer att vara ett av byrummens sansliga og iden-
titetsskapande element. Middlertidiga vanninstallationer 
kan ge en føraning om detta og den sansliga upplevelsen 
er en fin kontrast till byggearbetsplatser. Vanninstalationer 
kan også rikta fokus på den nya kontakten med vattnet 
som området etablerar.

fortæLLingen om Bjørvika 
På denne plads kan man fortælle historien om 
Bjørvika. Ved at vise  den histoiske udvikling af 
havnefronten og fortælle om det kommende udvikling 
og status af området har man mulighed for at etablere  
interesse for området.

mUsik rUndt om operaen
Operaen kommer til at være en af de første bygnin-
ger som står færdig i Bjørvika. En mulighed for at 
lade bygningen interagere med de omkringliggende 
pladser er at lave musik-/lydinstallationer på 
forskellige steder.

sandstranden
Før vandkvaliteten er så god at man kan bade i Bjørvika  
kan sandstranden fungere mere som aktivitetsplads med 
beachvolleyball, sandslotsstævner og solbadning.

gondoLBanen
Gondolbanen kan hvis den etableres tidligt fungere 
som en meget vigtig destination og link til Ekeberg. 
Her findes også incitament for at fortælle om 
fjordens fjordliv i forbindelse med det kommende 
akvarie.

midLertidige Caféer og kiosker
For at etablere området som havnepromenadens 
café- og restaurantstrækning kan man placere 
kiosker og mindre middlertidige caféer selv før 
bygningerne står færdige.

sportpLatser
Som middlertidig aktivitet kan havneprome-
naden husera basketbollkorgar, boule-
bana.... (kom på fler) sportaktiviteter som 
enkelt kan stællas ut og inte tar mycket plats 
i anspråk.

vandBassiner
Det er vigtigt at skabe en offentlig destination ude 
på Sørengutsikkerens spids. Hvis man skal kunne 
bade i fjorden bør man gøre det muligt ved at  
bygge vandbassiner i fjorden som om vinteren kan 
varmes eller kobles til en sauna der kan benyttes af  
vinterbadere.

UdsigtspUnkt
I en relativt lang periode kommer stedet til at være 
afslutningen på promenaden. Det er derfor vigtigt at det 
også bliver et endepunkt. En udsigtsplads med information 
om hvad man kan betragte-  hvad er det for bygninger 
man ser/kommer til at se i fremtiden, hvad hedder øerne? 
hvilket dyre- og fiskeliv kan man betragte... osv.
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