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ByRuMSPROGRAM fOR BISPeKILeN 
Hensigten med dette byrumsprogram er at skabe et 
aktivt værktøj i udviklingen af Bispekilen. 
Byrumsprogrammet beskriver på et diagrammatisk 
niveau, hvorledes udformningen af Bispekilen bedst 
muligt understøtter bylivet. 

Byrumsprogrammet indledes med en kort introdukti-
on, der beskriver visionen fra konkurrencen ’Nyt Byliv’ 
i Bjørvika og selve Bispekilen i særdeleshed.
 
Byrumsprogrammet tager udgangspunkt i allmennin-
gens givne forudsætninger. Disse forudsætninger er 
faktuelle og objektive forhold, der vil påvirke bylivet.

De følgende kapitler udgør byrumsprogrammets ho-
veddel. Disse kapitler beskriver Bispekilen udfra 3 per-
spektiver - livet, terræn og kant.
Som indledning til hvert af disse kapitler findes to op-
summerende sider med titlerne ’Vision’ og ’Anbefalin-
ger’. Disse opsummerende sider er ’smutvejen’ til at 
danne sig et hurtigt overblik over byrumsprogrammet.
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I N t R O D u K t I O N

Bjørvika Byrum

Illustration af Havnepromenaden fra konkurrence forslaget ’Nyt byliv’ 
- SLA & Gehl Architects

Bispekilen

Bjørvika koncentrerer sig om en række cen-
trale allmenninge, som har til opgave at for-
binde det eksisterende Oslo med den nye 
bydel og fjorden. I 2004/2005 udskrev Bjør-
vika Infrastruktur en konkurrence i samar-
bejde med Oslo Kommune. Konkurrencen 
omhandlede Bjørvika’s allmenninge og hav-
nepromenaden. Gehl Architects og SLA A/S 
vandt konkurrencen med forslaget »Nyt By-
liv«.

Forslaget »Nyt Byliv« strukturerer byrum-
mene udfra en tankegang, der sætter byli-
vet først, derefter terrænet og til sidst kan-
ten. Det foreslåes således først at planlægge 
for byrummenes aktiviteter og derefter efter-

stræbes det at terræn og bygningskant under-
støtter bylivet. 

Vandets tilstande er et gennemgående tema 
i konkurrence forslaget - Vand der bruser, 
damper, klukker, sprøjter osv. Hver allmen-
ning får særegen karakter gennem et særligt 
vandtema. 
I »Nyt Byliv« beskrives Bispekilen som et by-
rum med boliger og plads til reflektion. Til 
sammenligning er f.eks. Akersalva planlagt 
som et byrum for aktiv rekreation. Allmen-
ningens store fjordbassin varierer i takt med 
vandets foranderlighed over døgnet og året. 
Bispekilen lægges hermed op til at være et 
roligt, afdæmpet, komtemplativt og æstetisk 
byrum.
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I N t R O D u K t I O N

Bispekilen

Bispekilen er, som navnet antyder, lagt ud 
som en kile, der indrammer sigtelinien fra 
Gamlebyen og Middeladerparken til Akers-
hus. Bispekilen har karakter af et kanalrum, 
der munder ud i fjorden ved Bispevika. På 
hver side af allmenningens fjordbassin ligger 
smalle kajkanter, man kan færdes langs og 
opholde sig på. Bispekilen forbindes på tværs 
med to broer. 
Bispekilen hægter sig på den mest aktive del 
af havnepromenaden i Bispevika, som er 
præget af caféliv og restauranter. Livet i Bi-
spekilen er dog domineret af boliger, og vil 
derfor også have en anden type byliv, end det 
dynamaiske og kommercielle byliv på Havne-
promenaden.

De forudsætninger, der ligger til grund for 
Byrumsprogrammet for Bispekilen, er base-
ret på materiale fra både Reguleringsplanen, 
Designhåndbogen og konkurrence forslaget 
»Nyt Byliv«. 

Ophold langs Bispekilens bassin
Nyhavn - København

Boliger giver individualitet og Bispekilen et særligt præg
Amsterdam

Grønne facader og boligernes beplantning skaber et grønt byrum
Amsterdam

Bispekilen i Bjørvika 





Forudsætninger

- Kulturhistorie og Sigtelinier 

- Byrummets skala

- topografi og Vandforhold

- Solforhold

- Vind og Bygningshøjder

- Bevægelse
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BispekileN  1: 8000

Kulturhistorie og Sigtelinier

Bjørvika  1: 15.000

Fredet sigteliNie mod 
akershus

sigteliNier 
mod Fjord
laNdskaBet

sigteliNjer 
mellem 
allmeNiNgar 
og gader

uKM
- mulig placering

oslo ladegård

klemenskirken - ruin

Bispevika

mariakirken - ruin

middelalderpark

kulturhistorie
Bispekilen ligger på kanten af det oprindelige Oslo. I Gamle-
byen findes historiske bygninger og i Middelalderparken fortids 
ruiner. Oslo Ladegård blev udlagt som ladegård for Akershus, 
og der er derfor en historisk forbindelse mellem disse områder.
Det store vandspejl markerer den oprindelig strandlinie ved 
Oslo’s grundlæggelse. 
Den nuværende kajkant i Bispevika vil ligge midt i det fremti-
dige Bispekilen, og dette bør markeres i det nye byrum.
I fremtiden kommer uKM muligvis til at ligge i Middelalderpar-
ken, og vil føje endnu en historisk dimension til dette område 
af Oslo. 

sigteliNier
Bispekilen er udlagt for at skabe en sigtelinie fra det oprindel-
ige Oslo til Akershus. I Gamlebyen ligger et historisk vejkryds og 
sigtelinien udgår fra dette punkt. 
fra Bispekilen vil der også være vigtige sigtelinier til både 
fjorden og Middelalderparken.

lokomotiv verkstedet
- bevaringsværdig bygning

historiske bygninger

ekisterende kajkant fra 1�00

ny kajkant

grænse for forminneområde

oprindelige strandlinie ved Oslo’s 
grundlæggelse

udsigtspunkter

sigtelinjer mod Hovedøja og fjordlandskabet

fredad historisk sigtelinjer mellem 
Gamlebyen og Akershus

oslo’s første 
vejkryds

oslo 
ladegård

uKM
- mulig placering

vandspejl markerer 
historisk strandkant

akershus Festning
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 Byrummets skala 

Bispekilen er en af de mindste allmenninge i Bjørvika. 
skalareferencerne giver en fornemmelse af byrummets 
størrelse. 
Bispekilen er et boligorienteret byrum og både aker 
Brygge og Nyhavn er i dag kommercielle byrum - anven-
delsen af de to typer rum er derfor forskellig.
Bispekilen vil opfattes et intimt rum, og denne kvalitet 
bør udnyttes.
skalaen på Bispekilen vil minde om de nybyggede bo-
ligkanaler i amsterdam. kvaliteten ved disse rum er, at 
de har god menneskelig skala - og at der er plads til 
både gangzone og ophold. 

aker BrYgge, oslo 1: 4000
kajkantens længde: ca. 400 m 

skala 1:4 000

100m 200m 300m

400m

60
m

7,5m

22m

15 m

7,5m

22m

15 m

ophold zone

gang zone

servering zone

ophold zone

gang zone

ophold zone

gang zone

servering zone

165m

37
m

BispekileN, oslo 1: 4000
kajkants længde: ca. 165 m kajkant
rummets bredde: ca. 37 m

7,5m

22m

15 m

opholdszone

gang zone

1/2 offentlig
opholdszone

Borneo, amsterdam

NYhavN, copeNhageN 1: 4000
kajkantens længde: ca. 450 m 
rummets bredde: ca. 60 meter

450m
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topografi og vandforhold

vandniveauet i Bjørvika skifter under normale omstæn-
digheder mellem -0,14 - + 0,14 m. men i ekstreme til-
fælde kan det variere fra -1,13 - +2,09 m. 
et af temaerne for Bispekilen er tidevandet og dets ind-
virkning på byrummet. 

tidevandet i Norge dannes i atlanterhavet og forplan-
ter sig som en bølge. Når bølgen kommer til Nordsøen 
bliver den reflekteret og går nordover igen og skaber et 
komplekst tidevandsmønster i Nordsøen. enkelte ste-
der vil den reflekterede bølge ophæve den indkomne 
bølge, og der opstår et punkt uden tidevand (amfidro-
misk punkt). et sådant punkt findes sydvest for eger-
sund. dette fører til at tidevandsvariationerne langs 
jæren, sørlandet og i oslofjorden er små og ofte under-
ordnet det meteorologiske.

selvom tidevands variationerne i oslofjorden er mindre 
end langs kysten, er der stadig en historie at fortælle og 
denne vil blive fortalt i Bispekilen.

i fremtiden vil middelaldervandspejlet gennemstrøm-
mes af vandet fra den elv, der idag ligger i rør. der skal 
derfor etableres en rørføring under sørenggata mellem 
middelaldervandspejlet og vandet i Bispekilen. det bli-
ver middelaldervandspejlets fremtidige udløb, og der-
ved opnås en god gennemstrømning af vandet.

priNcip skitse For det Fremtidige BispekileN - middelalderparkeN

kilder:
statens sjøstatverk: http://vannstand.statkart.no/skjema.php
www.wikipedia.org

+0,0
+2,1 +2,8

+3,5- +3,7 +3,3 +5,0

BispekilenBispevika middelaldervandspejl 

middelalderparken

Fodgængebro Bilbro 

sørenggata
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Middel vand niveau

Middel vand niveau
Middel vand niveau 2006

cm 
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variatioN over året
I Oslo varierer vandstanden vanligvis 0,5 m om året. (måling fra 2006)

variatioN over døgNet
ebbe og flod vil i Bispekilen variere vandstanden med 30 cm i døgnet. (måling fra 30.09.07)

oslo fjord vand

-3,0

existerende kajkant 
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Middel vand niveau
Middel vand niveau 2006

cm

tid på året

udløb fra vandspejl 

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 
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Solforhold

Formiddagssol ved jævNdøgN
Kl 10.00  21 marts. 

aFteNsol om sommereN
Kl 1�.00 1. Juni. 

aFteNsol ved jævNdøgN
Kl 15.00 21. marts

attraktive steder om dageN
Om dagen ligger Bispekilens nordlige kaj i sol. Bispekilens sydlige kaj får først sol senere på dagen, og 
det er primært i sommerhalvåret, hvor solen står højt. 
Mellem maj og august har Oslo mellem 200-250 soltimer per måned. Der er et stort potentiale for rekrea-
tive aktiviteter både om sommeren og om vinteren - særlig i Bispekilens vestlige ende mod Bispevika.   

attraktive steder om eFtermiddageN og aFteNeN
På gode sommeraftener vil hele Bispekilen ligge i sollys. 
Om vinteren, hvor solen ligger lavt og går ned tidligt, vil Bispekilens kaj tættest på Bispevika ligge i sol-
lys. Både om dagen og om aftenen på alle tider af året vil Bispekilen nord/vestlige ende være den mest 
attraktive i forhold til sollys, og dette skaber gode forudsætninger for byliv i denne del.

Formiddags sol om sommereN 
Kl 10.00  1. Juni.
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Vind og Bygningshøjder

(+ 22) (+ 30-33)(+ 2�-31)(+ 51) (+ 22) (+ 30-33)

viNdeN
Den syd- vestlige vind kommer ind fra fjorden i sommerhalvåret, og 
vintervinden fra Nordøst er kold. 
Sammenlignet med Bispevika ligger Bispekilen mere beskyttet for 
den sydlige vind, og Bispekilen vil derfor kunne give mere behage-
lige opholdsmuligheder end Bispevika på blæsende dage.
Bispekilen udfordres af Sørenggata i forhold til luftforurening, og det 
er vigtigt, at der sikres så meget luftgennemstrømning i allmennin-
gen, at den forurenede luft blæses væk.

BYgNiNgshøjder
Bebyggelsen bliver lavere ned mod vandet. Bebyggelsen er dog stadig 
forholdsvis høj omkring Bispekilen, det er derfor vigtigt, at bygnings-
udformningen søger at mindske vindproblemer mest muligt, så der 
undgås ’down-wash’ effekt i byrummet.

B6b B8a

10. 500 m2: 
- Bolig ca �.300 m2 
- forretning/ kontor 2.200 m2

80%/20%

24. 000 m2: 
- Bolig 19. 000 m2

- forretning/ kontor 5.000 m2.

80%/20%

B6a B7

FuNktioNer
Rundt om Bispekilen er bygningerne domineret af boliger, der er dog 
mulighed for at skabe aktive, kommercielle stueetager, hvor det er 
ønskeligt, da Reguleringsplanen også afsætter areal til denne type 
aktiviteter. for hver ende af Bispekilen vil ligge store kulturelle institu-
tioner i form af henholdsvis Akvariet og Kulturhistorisk Museum (uKM) 
i Middelalderparken 

24.400 m2: 
- Bolig 20.000 m2 
- forretning/ kontor 5.000 m2

80%/20% 

23.000 m2: 
- Bolig 16.500 m2

- forretning/ kontor 6.500 m2

70%/30%

Boliger (70-�0 %)

(Boliger, kontor forretning )
Blandet Brug

Kultur

10-17 etager

5-10 etager

4-� etager

3-5 etager

1-3 etager

Helårsvind fra sydvest

Kold vintervind fra nordøst
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Bevægelse

FodgæNgere og cYkler
Bispekilen er et byrum for fodgængere, men gennemskæres på midten af 
Lohavngata. Lohavngata har cykelfelt, og krydsningen mellem Bispekilen 
og Lohavngatas trafik skal være tryg for de bløde trafikanter.

oFFeNtlig traNsport og Biler
Bispekilens nærmeste stoppested bliver ved Nyland Allé og Kongsbakken. 
De mange biler på Sørenggata vil være en udfordring for bylivet i Bispeki-
len. 
Lohavngata er ikke en gennemkørselsgade, og har derfor væsentligt mindre 
trafik. Lohavngata broen over Bispekilen vil indeholde rørføringer, og den 
får derfor en konstruktionshøjde på op til 1 m.

Hovedgater

Lokalgater

tværgater

(ifølge temahefte Byrum og Gaterum)

cykelfelt

Gang og cykelvej

fodgænger

(ifølge temahefte Byrum og Gaterum)

Holdeplads kollektiv trafik

trikk

Busser

Biltrafikk  (tallene er prognoser for 2025)

Lohavngata: 
3.000 biler/ døgn

Sørenggata: 
30.000 biler/ døgn

gader møder allmeNNiNg
I Bjørvika planen er det en bærende idé, at hver allmeningen forbinder 
det nye byområde med det eksisterende Oslo. Bispekilen ligger i planens 
yderkant og måden, hvorpå den kobler til det eksisterende Oslo er ikke helt 
så entydig som i de andre allmenninge. Der ligger således nogle vigtige 
udfordringer omkring kobling til Gamlebyen og Middelalderparken, som 
skal løses. en af disse udfordringer er Sørenggata, som ikke må blive for 
kraftig en barriere.

sø
re

ng
ga

ta

lo
ha

vn
ga

ta

havnepromenaden





livet

- Vision

- Anbefalinger

- funktioner og brugare

- Byrumszoner

- Byliv
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vision

koNceNtrer det kommercielle BYliv
udfra devisen ’at samle og ikke sprede’ bør den kommercielle aktivitet i 
Bispekilen koncentreres om udmundingen ved Havnepromenaden i Bispevika. 
Set udfra Bjørvika som en helhed, er det vigtigt, at Bispevika bliver det livlige og 
dynamiske sted, som visionen ligger op til. Denne vision skal Bispekilen hjælpe 
på vej ved at koncentrere den kommercielle aktivitet i den vestlige ende og ikke 
trække denne type aktivitet længere op i Bispekilen.

et BYliv i BalaNce
Bispekilen skal være et godt byrum for alle grupper. På et lille areal er 
flere interesser samlet, og byrummet skal have noget at tilbyde alle sine 
brugere. Bispekilen skal favne et byliv, der rummer kommercielle, kulturelle, 
naturorienterede og sociale oplevelser. Det vil især være de publikum orienterede 
funktioner og det boligorienterede byliv, der skal finde en god balance.

sYNergi mellem FuNktioNer og BYliv
Kantens funktioner bidrager til livet i byrummet, og den variation som vil være i 
kantens aktiviteter afspejles i bylivet. I Bispekilen skal der skabes god balance 
mellem kantens boliger og det offentlige liv. I tillæg til den boligorienterede 
og kulturelle aktivitet, kunne lokale aktiviteter såsom børneinstitutioner og 
foreninger præge livet i byrummet.

et BYrum med FortælliNger
Bispekilen har både historiske og naturmæssige historier at fortælle.
Bispekilen forbinder visuelt Gamlebyen til Akershus. Bevægelsen fra Gamlebyen 
til fjorden krydser en række historiske lag fra middelalderens strandlinie til 
industriens kajkant - denne historie kan kommunikeres i byrummet. Der kunne, 
som en reference til uKM, udstilles historiske skibe i Bispevika.
Bispekilens vandelement styres af månen, og vandstandens foranderlighed kan 
studeres i dette byrum.

01. 02.

04.03.

Bispekilen vil være domineret af boliglivet. allmennin-
gen har en kommerciel og dynamisk begyndelse ved 
havnepromenaden i Bispevika. Boligerne i Bispekilen 
skaber et mere roligt og lokalt byliv end det der præger 
havnepromenaden. Bispekilen som helhed vil derfor 
være havnepromenadens komplementære byrum. 
Bispekilen skal tilbyde attraktive opholdsmuligheder 
for både beboerne, dem der arbejder i nærheden og 
dem der passerer gennem rummet.

til tider vil allmenningen fyldes af børn, unge og fa-
milier på vej til og fra middelalderparken og ukm. For 
disse besøgende skal byrummet tilbyde mere end bare 
at være et gennemgangsrum. her skal være gode op-
holdsmuligheder og overraskende oplevelser.

Bispekilen udnytter sit potentiale som historiefortæl-
ler. allmenningen er udlagt som en visuel kile på bag-
grund af oslo’s historie, og Bispekilen skal udnytte, at 
den fysisk krydser historiske spor.
Bispekilens vandbassin skal kommunikerer tidevandets 
foranderlighed, og derved føje en naturbetinget ople-
velse til byrummet.
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poteNtiale: BYrummet Fortæller 
historier geNNem FYsiske 
markeriNger.

risiko: historier Fremhæves ikke 
FYsisk, kaN ikke aFlæses i rummet og 
går derved taBt i deN daglige Brug 
aF rummet.

poteNtiale: eN tYdelig, åBeN og 
geNerøs krYdsNiNg, som ForBiNder 
middelalderparkeN og FjordeN.

risiko: iNgeN ForBiNdelse - BispekileN 
eNder ‘BliNdt’ og eN vigtig koBliNg til 
det omgiveNde oslo - og det BYliv der 
herved kuNNe tilFøres - går taBt.

poteNtiale: BassiNerNe er eN 
attraktioN og Bidrager til BYlivet 
med småBåde og ligN.

risiko: BassiNerNe udgør iNgeN 
attraktioN og de tilFører iNtet 
ekstra lag til BYlivet.

poteNtiale: der skaBes attraktivt, 
ophold Nær vaNdet, der uNderstøtter 
det lokale liv.

risiko: rummets rekreative poteNtiale 
udNYttes ikke, der er For laNgt Ned 
til vaNdspejlet, eller der er uBalaNce 
mellem det oFFeNtlige liv og Boliglivet.

poteNtiale: de kommercielle 
aktiviteter skaBer dYNamik, og er i 
god BalaNce med det oFFeNtlige liv.

risiko: de kommercielle aktiviteter 
domiNerer og spreder sig op i 
BispekileN og trækker derved BYlivet 
ud aF Bispevika.

Anbefalinger

2

1

Bispekilen skal rumme et byliv med mange 
forskellige attraktioner - både kommercielle, 
kulturelle, naturorienterede og sociale. Bispekilen 
forbinder fjorden med middelalderparken 
og gamlebyen og dette bør udnyttes. 
tidevandsbassinet skal tilbyde variationer over 
året, og varierede oplevelser af at opholde sig i 
Bispekilen 

hvis Bispekilens potentiale som inviterende 
bindeled mellem fjorden og middelalderparken 
ikke udnyttes, er der risiko for at Bispekilen bliver 
et gennemgangsrum, hvor ingen opholder sig.
trafikken på lohavngata og sørenggata er en 
udfordring, og biltrafik og byliv bør finde en god 
balance. 
i dagstimerne er Bispekilens nordside den 
attraktive solside, men i sommerhalvåret vil 
også den modsatte kajkant have attraktiv sol om 
eftermiddagen og aftenen.

3

5 6

2

4 poteNtiale: god BalaNce mellem 
traFikaNter, og BiltraFikkeN domiNerer 
ikke BYrummet.

risiko: domiNereNde BiltraFik miNdsker 
allmeNNiNgeNs rekreative poteNtialer 
og sæNker herlighedsværdieN.

1

5
2

1

74

4
4

4

5

2

2
7

3
3

N
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Funktioner og bylivszoner

utsiktspunkt

aktiv offentlig 
kantzone

sanselige og poetiske 
oplevelser i gårdsrummene

passiv rekreation

desirelines

kantzone

båd aktiviteter

poetiske kunstnerisk 

kulturhistorie

livet i Bispekilen er primært domineret af lokalt boligliv. 
Bispekilen skal sikre gode forhold for både det offent-
lige og lokale byliv. især skal byrummet sikre gode for-
hold for de daglige uformelle møder mellem beboerne.

livet i Bispekilen vil være domineret af boligerne. By-
rummets faste garnison er således beboere, hvilket kan 
være en udfordring i forhold til at skabe byliv i hverda-
genes dagstimer. Bispekilens skal derfor være attraktiv 
for de mange, der arbejder i området.
Bispevika, og således Bispekilens vestlige hjørne, har i 
kraft af sin kommercielle aktivitet potentiale til at være 
aktiv både dag og aften.
det er oplagt at Bispekilen huser aktiviteter, som ligger 
sig imellem de to yderpunkter - det kommercielle liv og 
boliglivet. det kunne være aktiviteter som børneinstitu-
tioner eller lokale foreninger.

Bispekilen skal være en attraktion i sig selv, og skal 
tilbyde særlig oplevelser med historiske og naturorien-
terede referencer.  

BYlivet i og omkriNg BispekileN 
Bispekilen støder op til en række vigtige funktioner af kulturel 
og naturmæssig art, og bylivet i Bispekilen skal ses i sammen-
hæng med dette, da de forskellige typer af aktivitet vil supplere 
hinanden.

kultur
bolig

kommercielt

kultur

Natur

udsigtspunkt

kommercielle aktiviteter

offentlig rekreation

ganglinier

rekreativ kantzone

båd aktiviter

fortællinger om historien
og naturen

aktiv og passiv rekreation 
i gårdrum

små Både 
Private småbåde kan ligge til og 
skabe en livlig kajkant. Mulighe-
den for at kunne tage båden til 
Bispekilen inviterer endnu flere 
mennesker til byrummet.

Boligliv og legepladser
Grønne gårdrum tilbyder gode 
beskyttede pladser med mulighed 
for både aktiv leg og stille 
rekreation.

kultur historie
Mulighed for at fortøjre 
historiske skibe. Disse skibe 
vil være en attraktion, og en 
fin reference til uKM. Skibene 
er muligvis en del af uKM’s 
udstilling.

rekreatioN ved vaNdet
Bispekilens bassin og Havne-
promenaden tilbyder attrak-
tive opholdsmuligheder langs 
vandet, hvor solforholdene er 
allerbedst.

lokale Butikker og 
caFéer
udeservering for café 
og mindre sekundære 
nærbutikker for at man 
skal kunne købe pic-nic 
mad og snacks.

historie FortælliNg
Byrummet tilbyder særlige ople-
velser med referencer til Oslo’s 
historie og årstidernes skiften.

udeserveriNg
Bispevika’s kommercielle ak-
tivitet vil bidrage til bylivet med 
udeservering langs caféerne og 
restauranterne.

aktive hjørNer
Lokalt orienterede aktiviteter 
som supplement til boligerne 
og de kommercielle aktiviteter.

ukm
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BylivPerfekt at motionere 

langs fjorden og i parken

Herligt at sidde i solen 

og nyde bylivet.

Her er også dejligt at 

sidde om vinteren.

Nice view and interesting 

history in this area!

Vi går ture og leger ude 

hver dag i børnehaven.

et skønt mødested tæt 

på vandet.

ukm
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- Vision

- Anbefalinger

- Bevægelse og belægning

- Vand og bassinkant

- Opholdsmuligheder

- Byrumsbelysning



P 022 · GeHL ARcHItectS · BISPeKILeN

t e R R æ N

et iNvitereNde BiNdeled
Bispekilen kobler fjorden med de bagvedliggende områder - Gamlebyen og 
Middelalderparken. 
Når man bevæger sig gennem Bispekilen sikrer terrænet oplevelsen af et sam-
menhængende byrum, der strækker sig fra fjorden, tværs over Lohavngata og 
helt til Sørenggata.
terrænet og dets elementer tilgodeser den visuelle kobling fra Gamlebyen til 
Akershus.

terræNet Forøger herlighedsværdierNe
terrænet udnytter Bispekilens umiddelbare herlighedsværdier, såsom læ 
og en god solside. Samtidig tilføjer terrænets udformning nye herligheds-
værdier med fokus på behageligt ophold og oplevelser i den lille skala.
terrænbearbejdning bør mindske den fysiske og visuelle afstand mellem 
kajkant og vandspejl.

Vision

terræNet iNviterer til maNgFoldigt BYliv
terrænet understøtter byrummets forskellige brugere og deres behov. terrænet 
tilgodeser både de offentlige og mere kommercielle brugergrupper. terrænet 
skal sikre alle brugergrupper god tilgængelighed og gode opholdsmuligheder. 

terræNet som historieFortæller
terrænet kommunikerer byrummets identitet, og understreger byrummets 
enkelhed. 
terrænbearbejdningen indskriver Bispekilen i historien ved at fortælle den 
stedsspecifikke del af Oslo’s historie. 
Bispekilens bassin skaber en særlig attraktion i rummet. Vandelementet styres 
af månen, og bassinet kommunikerer vejrets foranderlighed over døgnet og 
året. 

01. 02.

04.03.

Byrummets terræn præges af et enkelt og klart defi-
neret bassin, og terrænet skal stræbe efter at sikre en 
helhedsmæssig oplevelse af det smalle byrum.

Bassinet styres af tidevandet. udformningen af by-
rummet formidler tidevandets indvirkning på de fy-
siske rammer. vandets variation af det fysiske miljø 
bliver en del af byrumsoplevelsen. 

Bispekilen har sammenlignet med havnepromenaden 
forholdsvis smalle kajkanter og er omgivet af bygnin-
ger, og rummet vil derfor opleves intimt. denne kvali-
tet bør dyrkes i terrænbearbejdningen, så der skabes 
gode, behagelige og inviterende opholdsmuligheder. 
terrænet udnytter byrummets klimatiske forudsæt-
ninger til fulde, så der sikres en maksimal udnyttelse 
af de tilstedeværende herlighedsværdier.

det er en bærende idé i Bjørvika, at hver allmening for-
binder det nye byområde med det eksisterende oslo. 
sørenggata må derfor ikke blive en barriere mod gam-
lebyen og middelalderparken.
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poteNtiale: BelægNiNgeN sikrer Både 
et sammeNhæNgeNde BYrum og gode 
traFikForhold.

risiko: BelægNiNgeNs sammeNhæNg 
BrYdes og allmeNNiNgeN deles på 
midteN. uklar traFikreguleriNg gør 
krYdsNiNgeN usikker.

Anbefalinger

1

Bispekilen har potentiale til at blive et fint byrum 
med en mere intim karakter end de øvrige allmen-
ninge. klimatisk er Bispekilen beskyttet for vind. 
terrænet bør udnytte dette, og optimere den 
forhåndenværende plads til at tilbyde de mest 
optimale klimatiske forhold. den mere intime og 
særlige stemming i dette byrum bør komme til ud-
tryk i terrænbearbejdning. det store vandbassin 
inviterer med gode opholdsmuligheder.
Byrummet fortæller om tidevandet og indskriver 
Bispekilen i oslo’s historie.
sørengata sikre gode og trygge forbindelser for 
fodgængere og er behagelig at færdes langs med, 
og nem at krydse. 

Bispekilens forskellige delelementer optimeres 
ikke, og allmenningen bliver et gennemgangs-
rum, hvor ingen opholder sig. Bassinets ideer dyr-
kes ikke og det tilbyder ingen særlig attraktion. 
kajkantens opholdsmuligheder udnyttes ikke, og 
allmenningen inviterer ikke til at slå sig ned.
Fodgængernes bevægelser langs med og på tværs 
af sørenggata prioriteres ikke, og sørengata bli-
ver en barrier fremfor et bindeled.

3

5 6

2poteNtiale: terræNet udNYtter de 
klimatiske Forhold ved at være 
Bredest, hvor der er mest sol.

risiko: skaBes der ikke attraktive 
pladser i soleN iNviterer rummet 
ikke til ophold.

poteNtiale: terræNet tilBYder 
opholdsmuligheder, og kommercielt 
og oFFeNtligt ophold er i BalaNce.

risiko: BispekileNs kommercielle 
opholdsmulgheder domiNerer, og det 
oFFeNtlige ophold Får ikke plads.

poteNtiale: terræNet Fortæller 
historier om klimaet og oslo’s Fortid.

risiko: terræNet kommuNikere iNtet 
og For BrugerNe iNdskrives BYrummet 
derved ikke i eN større koNtekst. 

poteNtiale: BispekileN koBles til det øvr-
ige oslo via gode FodgæNgerForBiNdels-
er laNgs med og på tværs aF søreNggata.

risiko: søreNggata er eN Barriere og 
Bjørvika’s sammeNhæNg med deN om-
kriNgliggeNde BY ForriNges.

poteNtiale: BispekileN opFattes som 
et horisoNtalt rum og alle Brugere 
sikres tilgæNgelighed.

risiko: stigNiNgeN Fra FjordeN til 
BispekileN er uheNsigtsmæssigt løst 
og dette miNdsker visse Brugeres 
tilgæNgelighed.

4

1
2

2

2

2

2

4

3

3 6

6

5

45

7 poteNtiale: middelaldervaNdspejlet 
geNNemstrømmes aF vaNd Fra elv og 
koBles til BispekileN via søreNggata.

risiko: vaNd geNNemstrømNiNg 
etaBleres ikke og vaNdkvaliteteN 
ForriNges i middelaldervaNdspejlet.

7
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Bevægelse og belægning
a B

a B.

fORtæLLINGeR I BeLæGNINGeN
Markering af historiske oplysninger i belæg-
ningen. I Bispekilen skal den nuværende 
fjordkant markeres i det fremtidige byrum.

KOBLING tIL MIDDeLALDeRPARKeN
Hvis der etableres en forbindelse over Mid-
delalder vandspejlet, vil det være oplagt 
at arbejde med en gangforbindelse, der 
indskriver sig i parkens kontekst. 

gaNgBro
Gangbroen skal have en let konstruktion, 
så den ikke bliver en barriere. Den skal 
have en højde, så den sikrer indsejlingen 
af mindre både og joller. Dens design 
skal tilpasses både Bispekilen og Havne-
promenaden. 

lohavNgata Bro
trafikbroen over Bispekilen bør have en 
god detaljering og udformningen bør 
være så let og transparent som muligt, 
så broen ikke skæmmer den sigtelinie 
som Bispekilen skal etablere. 

trædæk ved vand

Vigtige ganglinier

Allmenning belægning

Sø
re

ng
ga

ta

Lo
ha

vn
ga

ta

SØReNGGAtA
Den trafikerede gade skal være behagelig 
for fodgængere at færdes langs med og 
nem at krydse på tværs. Luftforureningen 
og støj skal mindskes så vidt muligt. Lyd-
dæmpende asfalt er en mulighed.

’VeJRetS fORANDeRLIGHeD’
(se følgende side)

i Bispekilen er der en stigning fra havnepromenaden op 
til sørenggata. terrænet udformes så Bispekilen visuelt 
opfattes som et horisontalt rum, og terrænet bør optage 
stigningerne på en måde, der sikrer tilgængelighed for 
alle brugergrupper.
Bispekilens nordlige kaj er byrummets solside, og de 
fleste vil derfor opholde eller bevæge sig i denne del af 
rummet. placeringen af bassinet bør derfor sikre mest 
plads i denne side af byrummet (som på tegningen til 
højre). 

Belægningen i rummet skal opfattes som sammenhæn-
gende og binde byrummet sammen både på tværs og 
ved broerne. 
Funktionelt vil der kunne etableres zoner til møblement 
og ophold langs rummets kanter. Belægningen bør dog 
strække sig fra bassinkanten og indtil bygningerne for 
at skabe oplevelsen af en sammenhængende flade, og 
således ikke som sådan zoneinddeles.

Bispekilen krydser historiske spor og disse fortællinger 
nedfældes i belægningen.
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Vand og bassinkant

markeriNg aF historisk kaNt
Højdeforskellen i vandspejlende kan ligges i den 
historiske kajkants linie, og derved fremhæves. 
Rindende vand sikres på sigt via gennemløb fra 
Middelaldervandspejl.

sNit a- a (se forrige side)

sNit B- B (se forrige side)

vejrets ForaNderlighed
fortællingen om tidevandet kan udvides til også at 
omfatte temperaturer og et barometer. Disse kan 
udformes kunstnerisk som en art målepinde.
træbryggen kan enten hæve og sænke sig i takt med 
tidevandet eller bevidst oversvømmes ved højvande.

13m 7m

6m 6m24m

16m

plads til alle
Der er gode forhold for både fodgængere, 
offentligt ophold og kommercielt/privat ophold.

mulighed For BådFortøjriNg
Gæstebåde og beboernes private både vil bidrage 
til livet i allmenningen.

god koNtakt på tværs aF BassiN
Allmenningens tværsnit har en god menneskelig skala, da det 
er muligt at genkende mennesker og at høre samtale på den 
anden side af bassinet - det er en fordel for bylivet. tættest på 
Søreggata vil trafikstøjen dog formentlig hindre dette.

solrig kajkaNt og Facade
Bispekilens nordlige del vil få mest sol, og dette 
skal dyrkes med ophold på både kajkanten, 
trædæk nær vandet, på bænke, på balkoner og 
terrasser og ved bygningskanten. 

Nærhed til vaNd
Det vil være en stor kvalitet i byrummet, hvis der 
er mulighed for at opholde sig helt nede ved 
vandspejlet på f.eks. en træbrygge.

5m miNimum kajkaNt
en af Bispekilens store kvaliteter er de intime kajkan-
ter, og 5 m. på kajkantens smalleste sted vil være nok 
til at huse de forskellige zoner. 

5m min.

god vaNdkvalitet
Bispekilen er et bassin uden naturlig gennemstrømning, 
så der må sikres cirkulation på anden vis.

hPA

cm

c• 

Bassinet i Bispekilen vil strække sig på tværs af den nu-
værende fjordkant, og denne historiske linje kan frem-
hæves i vandet. der er mulighed for, at bassinets inder-
ste del etableres som et vandspejl, og udstrækningen af 
dette vandspejl kan markere den nuværende fjordkant.  
på denne måde vil det kun være bassinets yderste del, 
der er fjordbassin. dette bassin vil være styret af tide-
vandet og vil kunne huse gæstende småbade.

Fra middelaldervandspejlet og til bassinerne i Bispeki-
len etableres et vandgennemløb, som sikrer vandgen-
nemstrømning og god vandkvalitet.

Bassinets elipseform strammer byrummet op, og ska-
ber en særlig identitet. der skal indtænkes opholds-
muligheder ved bassinet, og disse skal understrege og 
ikke sløre bassinets enkle formudtryk. 
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Ophold

S
Bænke, pladser for flere, siddende 
på en eller flere måder.

XS
Sekundære siddepladser, på 
kanter, pullerter og mure.

M
Sociale siddepladser, grupperinger 
af bænke, siddepladser med bord. 

L
Rumlige elementer, læ for vinden, skabe 
grænser.

XL
Siddepladser for mange ved specielle events og for rekrea-
tion. Landkabsintegrerede, topografiske element.

iNgeN Faste  aFgræNsNiNger
Afgrænsninger mellem forskellige zoner som ved udserve-
ringssteder bør være så minimale som muligt for at sikre at 
havnepromenaden er enkelt og let overskueligt byrum. Der 
bør ikke etableres permanente indhegninger, planter mm.

K
‘K’ for kommercielle siddepladser. Disse kan generere liv 
i byrummet, men kan aldrig erstatte behovet for offentlige 
siddepladser.

L

K

S

XS

XL

XS
XL

S

S

K

K

ophold ved Boliger
Opholdet vil boligerne vil have en mere uformel 
karakter, her er det muligt at tage sin egen stol 
med udenfor.

ophold ved BassiNkaNt
Bassinkanten bruges til ophold på en enkel og elegant 
måde. Ved Havnepromenaden langs fjorden foreslås større 
landskabeligt udformet siddemuligheder ned til fjorden. I 
Bispekilen vil ophold på bassinkanten have en mere enkel og 
stram karakter, som på billedet ovenfor.
Christianshavns kanal, København

sigNaturForklariNg:

L

S

XS XS
S S

opholdsmulighederne i Bispekilen skal ses i relation 
til opholdet ved havnepromenaden langs Bispevika. 
på havnepromenaden vil der være mulighed for at 
sidde på store landskabelige trapper ned til vandet 
- Bispekilen skal kunne noget andet.
i Bispekilen optimeres bassinkanten for ophold, 
samtidig med at bassinets stramme form bevares. 
i tillæg hertil er det en mulighed også at placere et 
trædæk nede ved vandspejlet for at give mulighed for 
at komme tættere på vandet. trædækket vil samtidig 
give mindre både mulighed for at lægge til. 

det er vigtigt at både Bispekilen og havnepromenaden 
også tilbyder ophold på bænke i mere traditionel 
forstand. disse bør placeres i solen, hvor der er god 
udsigt over byrummet og fjorden.

i bebyggelsesplanen for Bispevika bør der laves 
retningslinier for det kommercielle udendørs ophold. 
udeserveringer bør begrænses indenfor et givent 
område, og de kommercielle områder må ikke 
privatisere byrummet.
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Byrumsbelysning

udeserveriNger
Belysningen ved restauranterne og 
spisestederne bør være afdæmpet 
og “hyggelig”. en indirekte belys-
ning anbefales for skabe en intim 
stemning - både indefra og udefra. 
Alle armaturer bør skærmes af 
for ikke at blænde og forstyrre de 
forbipasserende.

1

2

1
lav lYssætNiNg
Belysningen i Bispevika skal helst 
varetages af belysning fra bygningerne, 
kajkanten og broerne. Hvis det skønnes 
nødvendigt at placere lysmaster skal 
disse være lave, og have få armaturer. 
Der bør placeres så få som muligt, og 
primært hvor kajkanten er bredest. 

BelYsNiNg aF iNdgaNge
Om aftenen bør belysningen om-
kring entréer være enkel og entydig 
således at der skabes en elegant 
og tryg oplevelse ved at “komme 
hjem”. Indgangsbelysningen skal 
understøtte Bispekilens samlede 
belysnings koncept.

BYrumsgulv og laNdemærker
Belysningsniveauet er lavt i Bispekilen, og 
ivaretages primært af pullert belysning og 
sekundært af master.

Bispekilen er udlagt som sigtelinie, og 
dette skal også opleves i mørketiden. Det 
vil derfor være en idé at lyssætte enkelte 
træer eller bygninger f.eks. uKM eller 
Lokomotiv Verkstedet i parken.

2

Belysningsniveauet er lavere i Bispekilen end i Bispe-
vika. Når man bevæger sig fra havnepromenaden og ind 
i Bispekilen skal belysnings niveauet falde, så man for-
nemmer, at man kommer fra et kommercielt domineret 
område til et boligorienteret område. 

Belysningen i Bispekilen skal ideelt set udfyldes af be-
lysning fra bygningerne, kajkanten og broerne. der kan 
placeres enkelte lys master, men Bispekilen bør udnyt-
te sine smalle kajkanter og den begrænsede belysning 
de kræver. 

i Bispekilens kommercielle ende ved Bispevika er det 
vigtigt, at der er en god balance mellem den kommer-
cielle belysning og den generelle byrumsbelysning. 
Belysningen i den kommericelle zone skal skabe rum-
lige, tydlige afgrænsninger, men bør ikke overtage det 
overordnede belyningskoncept. 

Fjordkantens belysning vil følge med op i Bispekilen, da 
dette er et fjordbassin.

Zonen tættest ved vandet vil have et lavere belysnings-
niveau, for at understrege oplevelsen af det mørke 
vand. Belysningen bør udnytte vandets spejlende ef-
fekt f.eks. ved broerne.

BelYsNiNg sNitt a-a

7

4

3

5

5 7

BassiN og Broer
Bassinkanten oplyser byrumemts gulv, 
og broerne oplyses nedefra så lyset 
reflekteres i vandet og får et svævende 
udtryk. 

6
6

Iillustration fra temahefte Belysning af SLA A/S

1

32

4

lys / mørke

kommerciel zone

4

svagt lys / mørke lys / mørkesvagt lys / mørke bolig

6





kant

- Vision

- Anbefalinger

- Kant zone

- Kanten som grønt element
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kaNt med meNNeskelig skala og Behageligt klima
Bispekilens kant skal have fin detaljering og god menneskelig skala - så den er 
behagelig at opholde sig i nærheden af. 
Kantens udformning udnytter herlighedsværdierne og sikrer gode 
opholdsmuligheder i både sol og læ - både kommercielle stueetager og boliger 
får glæde af dette.

Vision

kaNteN uNderstøtter BYlivet
Kanten bidrager til bylivet. Særlig Bispekilens vestlige del tættest på Bispevika 
skal have stærke bylivsgeneratorer som caféer og restauranter. 
I Bispekilens øvrige del vil et liv af mere lokal karakter være dominerende og 
kantzonen bør respondere på dette ved at skabe en velafbalanceret overgang 
mellem det private boligliv og offentlige byliv. Bygningskanten understøtter livet 
ved at tilbyde boligerne en blød og varieret kant med balkoner og beplantning.

kaNteN som grøNt elemeNt
Bispekilens facader begrønnes og står som byrummets grønne element. I den 
store skala danner Bispekilen således en grøn port til det historiske Oslo. I 
den lille skala skaber de grønne facader et behageligt mikroklima, der skaber 
attraktivt ophold.

01. 02.

04.03.

Bispekilens planlagte bygningskant indrammer 
allmenningen på en måde, der skaber et velde-
fineret rum. 

Bispekilens udmunding i Bispevika bør komme til 
udtryk i aktiveterne i stueetagerne. kantzonen i 
den vestlige ende domineres af kommerciel ak-
tivitet og en attraktiv kantzone med en glidende 
overgang mellem ude og inde etableres.

allmenningen domineres af boliger, og byg-
ningskanten skal gøre det til en attraktion at bo i 
Bispekilen. på dette sted i Bjørvika har man mu-
lighed for at bo ud til en intim kanal med vand, og 
dette skal dyrkes. Boligerne skal have balkoner 
og franske altaner ud til allmenningen, så livet i 
boligerne og i Bispekilen indgår i en synergi. 
de steder, hvor boligkant møder terræn, be-
handles med omhu. der etableres en kantzone, 
som skaber afstand mellem det private liv i boli-
gerne og det offentlige liv i Bispekilen. opgange 
til boligerne ligger ud til Bispekilen, og kant-
zonen giver mulighed for ophold i nærheden af 
boligerne.

iNdgaNge Fra BispekileN
Alle indgange til kommercielle stueetager såvel som boligopgange bør vende 
ud mod promenaden. Indgangene sikrer en kontinuerlig aktivitet over døgnet 
og bidrager til livet i rummet. 
en bygningskant med 10 - 15 indgange pr. 100 m kendetegner en intensiv 
bygade, mindre end syv indgange pr. 100 m. opleves som en kedelig 
strækning. I Bispekilens kommercielle ende bør der meget bevidst arbejdes 
med små enheder og derved mange indgange. I Bispekilens boligdel kan 
der være færre indgange, men så mange at dette stræk ikke opfattes kedeligt.

10-15 entréer/100 m

10-15 entréer/100 m
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poteNtiale: de særligt guNstige 
klimatiske ForudsætNiNger udNYttes, 
så kaNteN skaBer attraktivt ophold.

risiko: kaNteN udFormes så deN ikke 
skaBer Behageligt mikroklima og dette 
BetYder at iNgeN opholder sig i deNs 
Nærhed.

poteNtiale: BYgNiNgskaNt tilBYder 
attraktive Boliger med tæt koNtakt til 
allmeNNiNgeN.

risiko: udNYttes det poteNtielle liv 
omkriNg BoligerNe ikke, vil BispekileN 
højst saNdsYNlig være meNNesketom 
det meste aF tideN.

Anbefalinger

1

en attraktiv kant med aktive stueetager med 
caféer og restauranter i den vestlige ende. 
Bispekilens gunstige klimatiske forhold ud-
nyttes ved etablering af en attraktiv kant-
zone.
indbydende hjørner med aktive funktioner 
danner rammen om indgangen til Bispekilen 
fra lohavnsgata.
Bispekilens mange boliger understøttes af 
attrativ bygningskant, der tilgodeser mikro-
klimaet og søger at højne herlighedsværdien 
i allmenningen.

aktive stueetager etableres ikke og byrum-
met fremstår livløst og uattraktivt, og kan-
ten generer ikke byliv. de gunstige mikrokli-
matiske forhold udnyttes ikke i kantzonen 
og muligheden for at skabe attraktivt ophold 
går tabt. 
der etableres ikke attraktive hjørner ved 
lohavngata og allmenningen formår derved 
ikke at inviterer folk nærmere. 
Bygningskanten prydes ikke af balkoner og 
nicher, og både boliger og allmenning mister 
attraktionsværdi.

3

5 6

2poteNtiale: aktive stueetager 
med iNteNs kommerciel aktivitet 
Bidrager til BYlivet i Bispevika

risiko: BispekileN udNYtter ikke 
siN placeriNg Nær Bispevika og et 
vigtigt poteNtielt BYliv går taBt.

poteNtiale: stueetagerNe 
Fremtidssikres og kaN omdaNNes til 
kommerciel aktivitet om NødveNdigt.

risiko: stueetagerNe iNdrettes til kuN 
ét Formål, og BispekileN vil have svært 
ved at udvikle sig over tid.

poteNtiale: koNtor i de Nederste 
etager For at skærme BoligerNe For 
traFikstøj.

risiko: Boliger i de Nederste etager vil 
være uattraktive og hive deN samlede 
kvalitet i området Ned.

4

1

1

44

4 4

3

poteNtiale: hjørNer er oplagte til at 
huse særlige lokale aktiviteter F.eks. 
BørNeiNstitutioN eller ForeNiNg.

risiko: hjørNer aktiveres ikke, og 
BYlivet mister vigtige geNeratorer. 
Fra lohavNsgata ForNemmer maN ikke, 
at der ligger eN allmeNNiNg.

2
5

5

5 5

6

6
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Kant zone

Bassin

O�entligt rum

Semi privat zone

Bolig/Forettning 

Park

Huvedgade

Fortørv

Kontor

Bassin

O�entligt rum

Udeservering

Cafe/Restaurant

kaNt møder terræN
Kantzonen i Bispekilen har forskel-
lige formål. Ved udmundingen til 
Havnepromenaden vil udeser-
veringen påvirke det fysiske rum 
ved at variere mellem sommer og 
vinter. De store siddeflader langs 
vandet  vil være et alternativ til 
de kommercielle siddepladser 
langs bygningerne.Længere oppe 
i Bispekilen vil de offentlige 
opholdsmuligheder ligeledes være 
langs vandet, her vil kantzonen 
være af en semi-privat karakter.

Særlig aktiv kommerciel kant

Lokal funktion

Bolig Kant

Bygningerne omkring Bispekilen indeholder primært 
boliger. de 20-30 procent forretning/kontor arealer 
som bygningerne indeholder bør placeres med omhu.
i B6a og B6b bør forretninger og kontorer placeres 
i stueetagerne med en særlig koncentration af 
kommerciel aktivitet, såsom caféer og restauranter,  
mod Bispevika.
For B7 og B8a bør fordelingen være lidt anderledes. 
her bør kontorer placeres mod sørenggata, så der 
primært er boliger mod Bispekilen. dette skal være for 
at skærme boligerne for støjen fra sørenggata.

i Bispekilens vestlige ende vil det være en god idé at 
blande bolig opgange med den kommercielle aktivitet 
for at undgå at denne del af Bispekilen udelukkende 
bliver café og restaurant miljø. Beboerne i det 
offentlige rum vil bidrage positivt til oplevelsen af et 
trygt byrum og tilføre karakter til bylivet. 

der skal etableres opholdszoner langs facaderne. 
hverken langs de kommercielle eller boligfacaderne 
bør kantzonen dog ’privatiseres’ med indhegninger 
og lign. det skal være en offentlig kantzone med 
mulighed for mere beskyttet ophold langs kanten. 

Bispekilens facader vil have forskellige grader af 
transparens. de kommercielle aktive stueetager bør 
have stor transparens og kunne åbnes op for både at 
skabe visuel og fysisk kontakt. 
ved boligerne bør bygningskanten være mere lukkede 
og respektere privatlivet. indkig i boligerne skal finde 
en god balance, så det undgås, at det opleves som at 
bevæge sig i et halvprivat rum, når man går gennem 
Bispekilen.

kaNt mod søreNggata
Biltrafikken på Sørenggata er en udfordring 
for livet imellem såvel som indeni husene 
pga. støj og forurening. Der bør derfor ikke 
placeres boliger i de nederste etager mod 
Sørenggata. Det bør placeres funktioner som 
ikke er nær så støj følsomme f.eks. kon-
torer. Der kan muligvis placeres penthouse 
lejligheder med udsigt over Gamlebyen og 
Middelalderparken.

kaNtZoNe ved Boliger
Kantzonen ved boligerne bør indeholde en 
smal zone eller små nicher for etablering 
af semi-private pladser omkring indgange 
og trappeopgange. en bænk, et udhæng, 
en plads til at stille planter eller plads for 
cyklen kan være tilstrækkeligt for at skabe et 
levende og personligt udtryk mod Bispekilen. 
trappeopgangene må gerne være rummelige 
og karakter fulde.

semi-
privat

privat

offe
ntlig

t

Kontor / forettnings kant

Bassin

O�entligt rum

Semi privat zone

Bolig/Forettning 

Park

Huvedgade

Fortørv

Kontor

Bassin

O�entligt rum

Udeservering

Cafe/Restaurant

Bassin

O�entligt rum

Semi privat zone

Bolig/Forettning 

Park

Huvedgade

Fortørv

Kontor

Bassin

O�entligt rum

Udeservering

Cafe/Restaurant

Indgang

B6a B7

B6b B�a
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Kanten som grønt element

grøNNe Facader og Frodige gårdrum
De grønne facader i Bispekilen tilbyder behageligt mikroklima og giver allmenningen en særlig karakter.
Bispeklien er dog stadig et meget urbant rum. De grønne gårdrum bør tilbyde frodighed, naturoplevelser og helt andre 
rumoplevelser end Bispekilen, Havnepromenaden og gaderummene.
Der bør være visuel kontakt ind i gårdrummene, da deres kvaliteter kan øge herlighedsværdien i de offentlige rum 
udenfor. Indgange, passager og indkig til de grønne gårde lægges fra gaderummene for at tilføre disse mere herligheds-
værdi - og for at bevare Bispekilens præcise kant.

Beplantning på Bispekilens terræn er vanskelig pga. 
pladsforforhold og manglende fundamentering. endnu 
vigtigere er det dog, at Bispekilen er lagt ud for at sikre 
sigtelinien til akershus, der bør derfor ikke placeres 
vertikale elementer i rummet, som vil blokere for 
udsynet - herunder træer.

det ville dog være en stor kvalitet for rummet, hvis 
det blive opfattet som et ’grønt rum’. i Bispevika er 
det foreslået at begrønne facaderne, og dette tema 
trækkes med op i Bispekilen. Bispekilens facader bør 
begrønnes med klatreplanter, grønne balkoner osv. på 
denne måde vil allmenningen står som en grøn port fra 
Bjørvika til gamlebyen og middelalderparken.

en stor del af de rum, der støder op til Bispekilen, 
vil have en grøn karakter. dette vil have betydning 
for oplevelsen af Bispekilen som et grønt rum. Både 
lohavnsgata og sørenggata vil stå med gadetræer, og 
middelalderparkens grønne profil bør styrkes så den 
opleves som ’grøn’ også på afstand. 

Bispekilen vil være et urbant rum med grønne facader 
og et distinkt bassin, som vil stå i kontrast til de 
frodige, grønne gårdrum, som tilbyder beskyttelse og 
fredfyldt rekreation.

endelig vil Bispekilens grønne facader øge boligernes 
kvalitet og herlighedsværdi. Balkoner og franske 
altaner vil give beboerne mulighed for at få del i den 
udsigt som er Bispekilens kvalitet.

Beplantningen kan have positiv effekt på mikroklimaet, 
da den kan absorbere svævestøv og udstødningsgas 
og dette bør tages med i overvejelserne omkring 
beplantningstyper. det vil være særlig aktuelt på 
lohavnsgata og sørenggata, men bør også overvejes i 
Bispekilen.

grøNNe Facader
Det stringente, aflange bassin vil blive indrammet af 
grønne facader med balkoner som tilbyder udsyn til 
Akershus og livet i allmenningen.

Frodige gårdrum 
Gårdrummene tilbyder tryghed, ro og beskyttelse for klimaet. 
De bør beplantes så de fremstår frodige.

gadeBeplaNtNiNg
Gadernes velordnede trærækker står i fin kontrast til 
Bispekilens frodige facader og til gårdrummene.

middelalderparkeN
Parken er områdets grønne rum og bør opgraderes, så 
dens beplantning fremstår mere grøn og kraftfuld.




