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Havnepromenaden 
Indholdsfortegnelse

ByrumsprOgram FOr 
HavneprOmenaden 

Hensigten med denne rapport er at skabe et 
værktøj til udviklingen af en kvalitativ havne-
promenaden. rapporten beskriver, på et dia-
grammatisk niveau, hvordan havneprome-
nadens byrum kan understøtte bylivet bedst 
muligt, ud fra de forudsætninger som er tilste-
de. 

den indledende delen af programmet beskri-
ver overordnet disse forudsætninger, et ud-
valg af de faktuelle og objektive forhold der vil 
påvirke bylivet.

efterfølgende ligger et opsummerende kapi-
tel af rapportens anbefalinger. Opsummerin-
gen behandler de kritiske stedene i planen og 
giver derved en oversigt over i hvilke områder 
der bør foretages tiltag for at Bjørvika vil få et 
godt byliv. 

de tre efterfølgende kapitler beskriver mere 
detaljeret de tre vigene: Bjørvika, Bispevika 
og Lohavnen. Her illustreres visioner og anbe-
falinger for områderne set ud fra en sammen-
hæng i hele Bjørvika. disse skal ikke læses 
som absolutte sandheder, men som visuali-
serede anbefalinger og idéforslag til hvordan 
man kan opnå et byliv af høj individuel karak-
ter for de tre viger. 



p 0� · bjørvika havnepromenade

bjørvika byrum
HavneprOmenadens FOrudsætnInger 
er Baseret på materIaLe Fra 
Både reguLerIngspLanen, 
desIgnHåndBOgen Og kOnkurrence 
FOrsLaget »nyt ByLIv« Fra 2004

det samLende Byrum

reguleringsplanen, designhåndbogen og 
konkurrence forslaget »nyt Byliv« formu-
lerer visioner for etablering af en sammen-
hængende havnepromenade af særlig høj 
kvalitet. promenaden og allmenningene 
udgør et fodgængernetværk, der kobler 
Bjørvika til den øvrige by. Havnepromena-
den binder hele Bjørvika området sammen 
på langs og giver dette nye byområdet en 
attraktiv og let tilgængelig færdelsåre for 
besøgende og beboere. 

Bylivet vil søge mod herlighedsværdien 
i mødet med vandet, og havnepromena-
den vil være et vigtig sted for  fodgænge-
rens oplevelser af Oslos ny-erobrede hav-
neområde. Havnepromenaden vil koble 
attraktive begivenheder, destinationer og 
funktioner  på langs af Bjørvika, og vil være 
pulsåren i området. 
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BjørvIka Byrum kOnkurrence
Havnepromenaden og allmenningene i 
Bjørvika, kobles sammen i »nyt Byliv« kon-
kurrenceforslaget i en sammenhængen-
de karakteristisk belægning. visionen om 
Bjørvika som et sted af særlig høj arkitek-
tonisk kvalitet, præger byrummet, og gør 
havnepromenaden til et spektakulært sted 
af international standard. det er bylivet og 
de offentlige rum i Bjørvika, som gør stedet 
til noget særlig,  i samspil med de karakter-
fulde bygninger som udbygges. 

konkurrenceforslaget beskriver havnepro-
menaden som et enkelt og kraftfult rum,      
-et rum for de store udsyn, -et rum som 
skiller sig ud og tilfører Oslo noget i forhold 
til eksisterende  byrum.

I konkurrenceforslaget rammes promena-
den ind af byens kant - med bebyggelse, 
beplantning og belysning. denne kanten 
giver havnepromenaden en tydelig ryggrad 
som aktiverer og indrammer byrummet og 
det liv som skal udspille sig.

b j ø r v i k a  b y r U m

I bevægelsen langs Havnepromenaden vil 
møderne med allmenningene give prome-
naden karakterer og byde på oplevelser. 
konkurrenceforslaget »nyt Byliv« foreslår 
varierede temaer over  vand i hver af all-
menningene og disse vandtemaer  vil blive 
del af et interessant rumforløb langs kaj-
kanten. 

 



p 0� · bjørvika havnepromenade

 



bjørvika havnepromenade · p 0�
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viSiONeN OM eN kONTiNUerLig HAvNePrOMeNAde
visionen er at hele Oslo havnefront i fremtiden vil blive 
bundet sammen af en kontinuerlig havnepromenade, således 
at man kan bevæge sig i nær kontakt med vandet og fjord-
landskabet langs hele Oslos havnefront. Havnepromenaden i 
Bjørvika er en tanke om at koble Byen til Havnen og etablere 
gode rekreative arealer for Oslo borgerene langs fjorden.

PrOgrAMMATiSke fOrUdSæTNiNger fOr  
HAvNePrOMeNAdeN i BjørvikA

Forudsætninger

sentralbanestasjonen

karl johan

slottet

akershus festning

ekeberg

Bjørvika

Bispevika

Lohavn

rådhuset
aker Brygge

F o r U d S æ t n i n G e r
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deN HiSTOriSke HAvNefrONT
Bjørvika havn der har en historisk betydningsfuld rolle for 
Oslo, har gennemgået store forandringer gennem årenes 
løb. den historiske kajkants attraktion og de betydnings-
fulde funktioner og bygninger som ligger langs vandet vises 
i diagrammet. 

SigTeLiNier Og UdSigTSPUNkTer
frA HAvNePrOMeNAdeN
Havnepromenaden indeholder et antal vigtige udsigt-
spunkter og sigtelinjer. I Bjørvika møder byen vandet og 
giver unikke kig over fjordlandskabet og vigtige visuelle 
sigtelinier igennem bygningsmassen. 

dAgeNS 
kAjkANT

HiSTOriSke 
værdifULde PLAdSer

F o r U d S æ t n i n G e r

HiSTOriSke SigTeLiNjer

BevAreT grANiTkAj Med 
fOrTøjNiNgSANkre
frA 17OO TALLeT

AkerSeLvA

HiSTOriSk UdLøB frA 
LOeLveN

HiSTOriSke 
SigTeLiNjer iNd 
MOd AkerSHUS 
SLOT

SøreNgkAiA 1906-16
SøreNgUTSTikkereN 1961-71

grøNLikAiA 1907-19
grøNLiUTSTikkereN 1919-49

PAULSeNkAiA 1863

kulturhistorie/
Sigtelinjer

Akershus 
fæstning

Stations
allmenningen

Akerselva

Grev Vedels plads

Centralstationen
og Opera 
allmenningen

UdSigT MOd 
fjOrdLANdSkABeT

UdSigTSPUNkT

UdSigT MOd 
ByrUMMeT

UdSigT MOd 
SPeCieLLe BygNiNger
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Opera

Mariakirken

Akvariet

Gondol
banen

Operaallmenningen

Akerselva

Bispekilen

Kongsbakken

Bad
Båder

Loallmenningen

Middelalderparken

Festningsallmenningen
UKM

Sentralbanestasjonen

Samtidsmuseet

Strand

Kulturhavn

Aker Brygge 
ca 1000 m

F o r U d S æ t n i n G e r

destinationer og gåtid

deSTiNATiONer Og gåTid
Bjørvika havnepromenade er ca 3000 meter lang og det 
tager ca 40 min at gå hele vejen. Langs med promenaden 
findes der et antal vigtige bygninger og byrum som fungerer 
som destinationer og attraktioner. 

Lohavn

biSpevika

bjørvika

BygNiNger SOM 
deSTiNATiON

ByrUM SOM 
deSTiNATiON

SkALA 1:10 000

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

2,5 min 5 min
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Skalareferencer

400 m

500 m

SkALArefereNCer
til sammenligning med havneområderne aker Brygge i Oslo og 
Bo01 i malmø har Bjørvika en meget stort udstrækning. skalarefer-
encern bør give et fornemmelse af skalaen. 
det er vigtig at Bjørvika opleves som et samlet område og derfor vil 
Havnepromenaden være et vigtig element der med en stræk ident-
itet og materialemæssigt høj standart kan binde området sammen.

BjørvikA, OSLO
ca. 1 000 000 m2 bebyggelsesområde
ca. 3000 m havnepromenade

Aker Brygge, OSLO
66 000 m2 bebyggelsesområde
ca. 500 m havnepromenade

vÄSTrA HAMNeN, MALMÖ
230 000 m2 bebyggelsesområde
ca. 700 m havnepromenade

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

SkALA 1:10 000
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fUNkTiONer
Havnepromenadens brugere er både beboerne, de 
besøgende og folk der arbejder i området. I den østlige 
del omkring Lohavn er der overvejende boliger og omkring 
det centrale Bjørvika overvejende kontorer, forretning og 
kulturelle funktioner. Foruden funktionerne i bygningerne, 
vil byrummene og havnepromenaden tiltrække mennesker 
fra andre områder til de rekreative muligheder. disse 
brugere stiller andre krav til rummene end dem som bruger 
dem til daglig.

BygNiNgSHøjder
Bebyggelsen som ligger langs havnepromenaden tillades 
en forholdsvis høj bygningshøjde, op til 41 meter ved 
grønlikaia på landsiden og 31 ude i vandet.                

21-22

16-18

10-12

24-26

28-30

30-33

50-67

-40

 

kULTUr

OffeNTLige BygNiNger
(SkOLe)

BOLiger 
(70-90 %)

BLANdede fUNkTiONer 
(BOLiger,kONTOr, 

fOrreTNiNg, kULTUr)

kONTOr Og 
fOrreTNiNg

iNdUSTri

Funktioner og 
bygningshøjder
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viNdfOrHOLd På HAvNePrOMeNAdeN
den sydlige vind kommer kraftigt ind fra fjorden og store 
dele af havnepromenaden ligger eksponeret mod vandet. 
vintervinden fra nordøst er kold og fugtig. cirka 1/3 af året 
må man regne med at det blæser en frisk brise eller mere. 
der er potentielt få steder med læ på Havnepromenaden 
og allmenningene kan være klimatisk problematiske som 
vindtunneler. der er risikoen for korridoreffekter specielt 
ved portalbygninger, udhæng, i sørengutstikkeren og mel-
lem de flydende bygninger langs gønliutstikkeren.

vANdkvALiTeT
visionen er at vandet i Bjørvika kommer til at opnå en 
kvalitet som gør at man kan svømme og bade. muligheden 
for gode rekreative bade og båd muligheder vil øge brugen 
og kvaliteten af havnepromenaden betragtelig.

OffeNTLigT BAd

BådAkTiviTeTer

BAdeMULigHeder

HøjSTe OPServereT 
vANdSTANd + 2,09 M

MiddeL HøjvANd NiveAU+ 0,14 M

MiddeL vANd NiveAU +- 0 M

MiddeL LAv vANd NiveAU - 0,14 M 

LAveSTe OPServereT vANdSTANd - 1,13 M

kAjkANT kOTe 1,50 
=  CA. 2 MeTer 
Over MiddeLvANd 
NiveAU 

vANdNiveAU 
vandniveauet i Bjørvika skifter under normale omstæn-
digheder mellem -0,14 - + 0,14 m. men i ekstreme tilfælde 
kan det variere fra -1,13 - +2,09m. de områdene langs 
Havnepromenaden hvor det er ønske om tæt kontakt med 
vandet vil i perioder potentielt være oversvømmet. 

HeLårSviNd 
frA SydveST

kOLd viNTerviNd 
frA NOrdøST

iNdUSTriHAvN

vand og vind

TrAfikOMråde TiL SøS

0 niveau i forhold til søkort og landkort er ikke 
tilsvarende middel vandstand. kote 0 på landkortet 
ligge ca 0,44 meter over middel vandstand.
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fOrMiddAgSSOL ved jævNdøgN
kl 10.00  21 marts. 

ATTrAkTive STeder OM dAgeN
Om dagen ligger næsten hele havnepromenaden i solen. 
mellem maj og august har Oslo mellem 200-250 soltimer 
per måned. der er et stort potentiale for rekreative aktivite-
ter både om sommeren og om vinteren.   

fOrMiddAgS SOL OM SOMMereN 
kl 10.00  1. juli.

Solstudier
dag
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AfTeNSOL OM SOMMereN
kl 18.00 1. juli. 

AfTeNSOL ved jævNdøgN
kl 18.00 21. marts

ATTrAkTive STeder OM AfTeNeN
på sommeraftener vil de østvendte områder ligge i sollys 
frem til 20-22 om aftenen. Om vinteren hvor solen ligger 
lavt og går ned tidligt, vil der skabes solstråler som når 
langt ind i byrummene og som kan skabe gode forudsæt-
ninger for nogle få koncentrerede solbelyste pladser langs 
med promenaden. 

Solstudier
aften
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