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Bystyrets vedtak den 19.01.2000, ”Fjordbyvedtaket”.

1. Oslo kommune vil legge Fjordbyalternativet til grunn som strategi for utviklingen av Oslos 
havne- og sjøside. Kommunen ønsker å frigjøre en størst mulig del av havnearealene
til byutvikling for bolig-, nærings- og rekreasjonsformål.

2. Havneutvikling

a. Oslo kommune mener at havnevirksomhet og godshåndtering må ses i et regionalt 
perspektiv. Kommunen ønsker å innlede et samarbeid med staten, fylkeskommuner og 
aktuelle kommuner for å utvikle en langsiktig strategi for regionale havneløsninger. 
Lovgrunnlaget for en slik løsning bør vurderes samtidig. 

b. Ytterligere utbygging av arealer knyttet til stykkgodshåndtering på Oslo havn utover 
gjeldende regulering ønskes ikke. 

c. Kommunen vil legge til rette for fortsatt havnevirksomhet knyttet til cruise- og fergetrafikk 
samt våt- og tørrbulk innenfor Oslos grenser. Lokalisering av terminal for 
utenlandsfergene må utredes.

d. Oslo havnevesen bes utarbeide en strategi for å fase ut lo-lo (den kranbaserte) 
containervirksomheten på Oslo havn.

3.  Det igangsettes planarbeide med sikte på å regulere det nåværende dagarealet til 
Bekkelaget renseanlegg til byutviklingsformål.

4.  Byrådet bes legge frem planer for rekkefølge og framdrift i frigjøringen av dagens 
havnearealer.

5.  Byrådet bes se på muligheten for at områder, også kommende havnearealer som er utfylt, 
ryddes, forskjønnes og beplantes i påvente av framtidig bruk.

6.  På kort sikt er det områdene øst for Akershus som bør frigjøres. Byrådet bes derfor 
intensivere arbeidet med en frigjøring av disse områdene .

7.  Oslos framtidige sjøside må sikres en høy boligandel. Oslo kommune vil føre en målrettet 
politikk for å sikre at en viss andel av de nye boligene reserveres ungdom og 
økonomisk vanskeligstilte."



FRIGJØRE STØRST MULIG AREALER, men beholde 

PASSASJERTRAFIKK
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SYDHAVNA: MEST MULIG AV GODSTRAFIKKEN

5



Havnestyrets 

oppfølging av 

Fjordbyvedtaket

18. September 2000

Gjennomføringsplan

Symmetri

• Tilrettelegge arealer til 
byutvikling i samme tempo 
som arealer blir tilrettelagt for 
havneutvikling

• Selge arealer i samme 
tempo som en investerer i 
nye havnearealer



Områder avgitt 
til byutvikling:

Tjuvholmen   33 da
Sørenga  184 da
Bjørvika 119 da
Filipstad    130 da
Vippetangen   30 da
Annet 93 da
Totalt   589 daa

Områder beholdt til 

havn:

Ca 600 daa



Bystyrevedtak – balanse 

mellom byutvikling og havneutvikling

• Bystyrets vedtak 27. mai 2003 Salg av Tjuvholmen alt. ”Utsyn”

• Bystyrets vedtak 18. juni 2003 Reg.plan for ny E18 Bjørvika

• Bystyrets vedtak 18. juni 2003 Reg.plan for Akershusstranda 

• Bystyrets vedtak 27. august 2003 Lokalisering av utenlandsfergene

• Bystyrets vedtak 27. august 2003 Reg.plan for Bjørvika

• Bystyrets vedtak 26. nov. 2003 Rev. Strat. plan Oslo havn

• Bystyrets vedtak 26. mai 2004 Kommuneplan 2004-2020

• Bystyrets vedtak 22. juni 2004 Reg.plan Tjuvholmen

• Bystyrets vedtak 13. oktober 2004 Reg.plan Sjursøya

• Bystyrets vedtak 16. november 2005 Helhetlig opprydding 
bunnsedimenter. 

• Bystyrets vedtak 16. november 2005 Reg.plan Malmøykalven

• HURRA (!) Vedtak om Fjordbyplanen 27. februar 2008

• HURRA! HURRA! HURRA! Bystyrets vedtak 2009 Reguleringsplan 
Sydhavna alt 3

• Bystyrets vedtak 2010 Ny adkomst til Sydhavna, alt. 2 b

• Bystyrets vedtak 2010 Alnabruterminalene alt. 1b, tilpasset



Bystyrets vedtak den 19.01.2000

”Fjordbyvedtaket”
2. b. Ytterligere utbygging av arealer knyttet til 

stykkgodshåndtering på Oslo havn utover gjeldende 

regulering ønskes ikke. 

2. d. Oslo havnevesen bes utarbeide en strategi for å 

fase ut lo-lo (den kranbaserte) containervirksomheten 

på Oslo havn.

Bystyrets vedtak den 27.2.2008

”Fjordbyplanen”

10. Sydhavna etableres som Oslos permanente havn. 

All containervirksomhet flyttes hit og området 

effektiviseres slik at havnevirksomheten er mest mulig 

kompakt. 

11. Kaifrontene på Ormsund skal fortsatt brukes til 

havneformål



OSLO HAVN SOM BYUTVIKLER



Dette var nesten utenkelig i år 2000, men en drøm var 

det - og er det blitt
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Det er nytt liv i havnebassenget:

Hummer, blåskjell, sjønellik og kråkeboller



Tjuvholmen fra ide til bygging

Reguleringsplan vedtatt 22.06.2004



Realisert: Park og museum til byen
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BYGGET TIL ASTRUP FEARNLEY MUSEET –

ER EN GAVE TIL BYEN FRA OSLO HAVN
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SKULPTURPARKEN OG BADESTRAND –

ER EN GAVE TIL BYEN FRA OSLO HAVN
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TJUVTITTEN –

ER EN GAVE TIL BYEN FRA OSLO HAVN





Havnepromenaden – Havnas promenade

byhavnas nerve
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bilde som viser kaikonstruksjonen?

Rådhusbrygge 1

Helt ny



Solsiden, Dyna, Pappabuene, Royal Marine, 

Skur 33, noe for enhver smak i havna



Skur 13 et utendørs 

kunstgalleri



HAVNEPROMENADEN 



Reguleringsplan 

Bjørvika

HAV og ROM

Største aktører



Oslo Havn organiserte arkitektkonkurransene for 

Deichmanske bibliotek og Munch museum
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Munch museet



Oslo Havn bygger 

Studentboliger og 

næring



Sørenga

Utbyggingen av Sørenga utstikkeren 

er ferdig.



Utbyggingen av Bispevika begynner 

nå.
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Naturinnslag –

grønt i Bjørvika

Kongsbakken

Allmenningene

Grønne tak

Kongsbakken 

(med strand?)
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Nye boliger mellom Munch museet og 

Deichamnske bibliotek



FILIPSTAD – Det eneste som har gått for sakte
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Takk for meg


