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FORORD
Som følge av fjordbyvedtaket fra år 2000 har Oslo Havn KF
systematisk flyttet den tyngre havnevirksomheten over til Sydhavna
og fraflyttet store områder til byutvikling. Siden år 2000 er nye
store byutviklingsområder realisert bla på Sørenga, Bjørvika og
Tjuvholmen. I den sentrale Byhavna ligger derfor både nye flotte
byutviklingsområder, og Oslos passasjerfergetrafikk side om side.
Drøye 6,5 millioner passasjerer reiser til eller fra Oslo med båt. Frem
mot 2030 har vi som mål å øke dette med 40%.
Med dette heftet ønsker Oslo Havn KF (HAV) å beskrive hvordan
kaiene i Byhavna forvaltes. Havnevirksomheten tilfører byen og
Havnepromenaden viktige funksjoner som er til nytte og glede for
både besøkende og fastboende. Oslo kommune er midt i planleggingen
av Havnepromenaden, et arbeid som gjøres i fellesskap mellom mange
etater. Havnepromenaden vil gå gjennom Byhavna og være en viktig
del av byens rekreasjonstilbud i alle årstider.
Dette heftet er utarbeidet av landskapsarkitekt Erlend Pehrson, med
god hjelp av de ulike avdelingene i Oslo Havn.
Vi håper dette kan være nyttig for mange både i HAV og alle dere som
liker å være i havna.

Oslo, februar 2014.

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør
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BYHAVNA
Byhavna er området som strekker seg fra Filipstad til Alnas

Sydhavna strekker seg fra Alnas utløp og til Ormsund. Her

utløp ved Grønlia. Dette området vil i fremtiden skal ha

bygger Oslo Havn KF ut Sjursøya til å bli en av de mest

industri eller annen tung havnevirksomhet. I Byhavna

arealeffektive havnene i hele verden. Ved ferdigstillelse vil

planlegger Oslo Havn KF fergetrafikk og cruiseanløp samt

alt av containertrafikk og annen tung havnevirksomhet være

anløp av marinefartøy, seilskuter og charterbåter.

konsentrert her.

Hjortnes
utenlandsferge, cruise

Vippetangen
utenlandsferger, cruise,
charterbåter, lokalferger

Fremtidig skille mellom
Byhavna og Sydhavna

Stykkgods

Tørrbulk

Våtbulk

Containerterminal

Sydhavna
godshavn

Stykkgods

Ro/ro
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HVA SKJER I BYHAVNA
I Byhavna er det daglig anløp av store utenlandsferger og

Oslo Havn KF ønsker å sikre mangfold og aktivitet som alle

mindre fjordbåter. Daglig er det avganger til både Danmark

byens innbyggere kan ta del i. Vi tror at en havn med aktivitet

og Tyskland, mens det fra mai til september i tillegg er nesten

er med på å øke verdien og opplevelsen av Oslo for både

daglig anløp av cruiseskip. Hver dag hele året går det et stort

besøkende og Oslos borgere.

antall ferger på fjorden. Både Nesoddenbåten og øybåtene i
tillegg til charterbåter. Marinebesøk og seilskuter kommer

En forutsetning for å kunne ha båttrafikk, er at sjøfronten

på besøk flere ganger årlig og i tillegg bruker et stort antall

i Byhavna er tilrettelagt for det. Dette innebærer f.eks.

fritidsbåter farvannet.

at kaiene er utstyrt med fendere, pullerter, leidere og
nødvendig sikkerhetsutstyr og at det ikke er nedtrappinger

Oslo Havn KF ønsker at det skal være en god sambruk

til vannkanten. Oslo Havn KF mener oppgaven med å

mellom havne- og byfunksjoner. Vi har et mål om at

tilrettelegge for å ha oppsyn med den maritime aktiviteten

det skal være så mange besøkende som mulig på våre

i fjordbyen naturlig faller inn under havnas ansvarsområde,

publikumsåpne kaiområder i byen, samtidig som at det er

både fordi det er behov for flere kaiplasser og fordi vi ønsker

havneaktivitet. Besøkende som ønsker å spasere på kaia er

et aktivt havneområde også i Byhavna.

hjertelig velkommen, men vi ønsker også å opprettholde
kaiplasser nettopp fordi vi vil at havna fortsatt skal være et
sted for sjøfart, skipstrafikk og båtanløp. Et sted hvor byens
borgere og besøkende kan oppleve både havnas historie og
der havnevirksomheten er en del av bybildet. Oslo Havn KFs
mål er at den maritime kulturen fortsatt skal prege Oslo og
at Oslo skal være et sted å oppleve cruiseskip, marinefartøy,
skoleskip og mange andre flotte fartøy.

Fisking fra Vippetangen
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Passasjertype
Nesoddenfergene

Årlig antall (2013)
2 788 669

Øybåtene

628 835

Bygdøyfergene

422 942

Tur/charter

168 841

Utenlandsfergene

2 365 211

Cruise

298 986

Totalt

6 673 484

ISPS

”Kiss & Sail”

Som følge av implementeringen av det internasjonale

I Oslo er det kun på Aker Brygge og Tjuvholmen det er

sikkerhetsreglementet, ISPS (International Ship and Port

gjestehavn. Flere andre steder langs havna er det imidlertid

Facility Security code) i 2004, er alle kaier i Oslo som har

lagt til rette for å legge til kai med småbåter for en kortere

anløp av internasjonal trafikk avstengt. Dette betyr at

periode. Disse Kiss & Sail bryggene er ment for avstigning

ved anløp av cruiseskip eller utenlandsferger må kaiene

og påstigning. ”Kiss & Sail” bryggene er idag lokalisert på

avsperres. Dette gjøres fysisk ved at det settes opp gjerder

Honnørbrygga, Rådhusbryggene (på endene), Langkaia

som hindrer uvedkommende tilgang til kaia når skipet ligger

og Nylandskaia. Oppdaterte opplysninger om disse Kiss &

til kai. Straks cruiseskipene forlater kaia åpnes igjen området

Sail bryggene, gjestehavner og andre fortøyningsmuligheter

opp for allmenheten. På fergeterminalene på Hjortnes og

finnes også i Småbåtguiden som finnes som app for både iOS

Vippetangen er det kontinuerlig anløp av utenlandsferger og

og Android.

derfor er disse terminalene er alltid avsperret.

Dinamo
Foto | Sigve Aspelund / Tinagent

Oslo kommune
Oslo Havn KF

03 oslo havn
FACEBOOK.COM/OSLOHAVN

OSLO HAVN

Langkaia ∙ Akershuskaia
Palékaia ∙ Honnørbrygga

Midt i Oslo sentrum ligger 4 «Kiss and sail»
-brygger. På Langkaia, Akershuskaia,
Palékaia og Honnørbrygga kan småbåter
legge til for å hente og bringe folk og varer.

Nr.03

NÅ ER DU CA 3 KM UNNA
OSLOS 4 «KISS AND SAIL»
-BRYGGER
O S L O H AV N. M E R E N N E I B RY G G E .

ISPS skilt, Vippetangen

Plakat for Oslos 4 Kiss and Sail- brygger
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MARITIME KULTURMINNER
Oslo har en rik maritim historie og Oslo Havn KF ønsker
å forvalte og videreutvikle denne arven. Oslo Havn
KF utarbeidet sammen med NIKU (Norsk institutt for
kulturminneforskning) en egen maritim kulturminneplan
i 2011. I denne planen er det registrert mange objekter og
det er laget lister over spesielt interessante objekter som Oslo
Havn KF ønsker å bevare for ettertiden.
Nordre Akershuskai og Rådhusbrygge 1 benyttes i dag
til veteranbåthavn. Det betyr at veteranbåter og spesielt
bevaringsverdige fartøyer har liggeplass her. I tillegg har
charterbåter kaiplass på Rådhusbrygge 2 og 3. I Kongshavn
er det også planlagt kaier for veteranbåter, charterbåter og
beredeskapsbåter.
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PORTALKRANER

Sp es ielt ut valg te ku lturminn er
På 1950-tallet konstruerte og bygde Oslo Havnevesen 50
portalkraner på eget verksted til eget bruk. Kun tre av
disse står fortsatt i havna, og ingen er i drift. Oslo Havn KF
ønsker at de gjenværende kranene restaureres og plasseres
i byutviklingsområdene der kranene opprinnelig stod. Et
mulig sted vil være Filipstadkaia.

BLOKKMURSKAIER

Et

representativt

utvalg

av

de

karakeristiske

Blokkmurskaiene med fint tilhuggende granittblokker
(kun forbledning over vann) skal sikres gjennom godt
vedlikehold og nødvendige reperasjoner.

SKURENE LANGS AKERSHUSSTRANDA

Skurene langs Akershusstranda ble i hovedsak oppført
på 1950-tallet for kyst- og lokal godstrafikk, og danner
et sammenhengende maritimt kulturmiljø. På grunn
av størrelse, materialbruk og et gjennomgående godt
vedlikehold danner de et helhetlig miljø som Oslo Havn
KF ønsker å ta vare på og videreutvikle.
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PAPPABUENE

De to paviljongene ved Rådhusbrygge 1, var opprinnelig
en del av fergeleiet til de såkalte Pappabåtene som var
fjordferger som gikk utover Oslofjorden.

Anlegget

ble oppført i 1926 og ble utformet med stor respekt for
beliggenheten i byens storstue, der det nye rådhuset
skulle komme. Pappabuene er i dag brukt til servering.

SKUR 38
Skur 38 var et av de første armerte betongbyggene i Norge
og ble bygget i 1915. Det ble opprinnelig bygget som
terminal for Den Norske Amerikalinje AS (NAL). Siden
ble bygningen benyttet som terminal for Fred Olsens
Englandsbåt. Bygningen ble bygget om til kontorer i
1987 og er i dag hoverkontor for Oslo Havn KF.

SKUR 61 - STØPEJERNSKUR
Støpejernskuret som idag står på Paulsenkaia, er en
støpejernskonstruksjon som representer en skurtype
som var utbredt på 1880-tallet. Opprinnelig var skurene
åpne, men for ekstra beskyttelse for varene ble de fleste
bygget inn. Det er kun selve støpejernskonstruksjonen
som regnes som verneverdig. Skur 61 er det eneste
gjenværende skuret i bruk av denne type i Oslo havn.
Skuret rives i 2014 for å gjøre plass til Munchmuseet, men
skal tas vare på og gjenbrukes.
HOVEDVERKSTEDET PÅ SJURSØYA
Verkstedet på Sjursøya er det eneste kulturmiljøet av
betydning som representerer Oslo Havn KFs egen
virksomhet. Bygget ble bygget av og for Oslo havnevesen
i 1959 og har vært i kontinuerlig bruk til vedlikehold av
kraner, og farkoster helt siden det ble oppført. Bildet fra
forsiden på kulturminneplanen er en del av utsmykkingen
av bygningen.
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Nordre Akershuskai og Rådhusbrygge 1
Nordre Akershuskai er kaier for maritime kulturminner. I

Styrbjørn

Skur 28 og 29 har Oslo maritime kulturvernsenter (OMK)
lokaler og i skur 32 holder Stiftelsen Christian Radich til.
Langs kaifronten ligger det flere historiske skip som KNM
Alta og DS Børøysund, mens skoleskipet Christian Radich
har fast kaiplass utenfor skur 32.
Det er OMK som etter avtale med Oslo Havn KF tildeler
kaiplass på østsiden av Rådhusbrygge 1 og langs Nordre
Akershuskai frem til politiets flytebrygge.

KNM Alta

Oslo Havn KF ønsker ikke ”holker” liggende ved sine kaier,
da de skjemmer ut byen vår. For alle båter med fast kaiplass
er derfor krav om gyldig forsikring som dekker eventuelle
forlis eller andre uhell.

Christian Radic

DS Børøysund
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Havnepromenaden
Fjordbyplanen som ble vedtatt i bystyret 27. februar 2008
forutsatte at det skulle anlegges en havnepromenade langs
hele sjøfronten. Promenaden skal binde sammen alle
de nye byutviklingsområdene og knytte disse sammen
med den bakenforliggende byen. Promenaden skal være
tilstrekkelig bred og være offentlig tilgjengelig hele døgnet.
Havnepromenaden vil strekke seg fra Frognerkilen i vest til
Alnas utløp i øst. Promenaden skal tilrettelegges for opphold
for ulike brukergrupper.
Promenadene er allerede opparbeidet på mange strekninger,
og fra 2014 vil en midlertidig havnepromenade strekke
seg langs hele strekningen. Det vil da være mulig å gå
hele strekningen fra Frognerstranda til Alnas utløp. Den
permanente havnepromenaden vil først bli ferdigstilt når alle
de nye utviklingsområdene er ferdig utbygget.
Skoleskipet Fryderyk Chopin til kai ved Langkaia.

Havnepromenaden Oslo - Illustrasjon Rodeo + White arkitekter
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TRAFIKKOMRÅDE
Oslofjorden er delt inn i to trafikkområder som har ansvar

passasjerfartøy på 24 meter eller mer er lospliktige. Alle skip

for å overvåke og koordinere trafikken i Oslofjorden. Oslo

i disse kategoriene som entrer dette farvannet må melde ifra

Havn KF har ansvaret for den nordlige sektor som går ned

til Trafikksentralen i Oslo. Fartøy som fører flytende, særlig

langs breddeparallellen Nord 59 grader 48 minutter. Den

farlig og/ eller forurensende last i bulk, må også melde ifra til

sydlige sektor er underlagt Horten trafikksentral og driftes

trafikksentralen uavhengig av lengde på skipet. I tillegg må

av Kystverket. Oslo VTS (trafikksentralen) har ansvaret for

alle skip som fører passasjerer melde ifra. Trafikksentralen er

å gi viktig informasjon til sjøtrafikken i området f.eks om

døgnkontinuerlig bemannet 365 dager i året.

annen trafikk, farer og andre forhold som hindrer eller er
til fare for trafikken. Det er lospliktforskriften §6 som angir
hvilke fartøy som har krav til los. Fartøy over 70 meter og alle

Trafikkområde Oslofjorden
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Farleden
Farleden inn til Oslo markerer hva som er sikkert trafikkareal

Oslo Havn KF har ansvaret for sikkerhet og fremkommelighet

for store skip. Den er markert på alle sjøkart og skiller

i kommunens sjøområde, og arbeider for å redusere risikoen

utgående og inngående trafikk fra hverandre.

for skipsulykker og bidra til en effektiv trafikkavvikling.
Oslo Havn KF har ansvaret for opptil 70 forskjellige fyr og

Farleden inn til Oslo er blant den mest trafikkerte i norske

sjømerker.

farvann. Nærmere 15 større skip anløper Oslo havn pr dag. I
tillegg er det en omfattende lokaltrafikk med Nesoddenferger,
øyferger og sightseeing / charterbåter.
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EIERSKAP OG FORVALTNING
Oslo Havn KF hadde tidligere både eierskap og

Oslo Havn KF en selvfinansierende virksomhet som drives

forvaltningsansvar for alle kaier i Byhavna, med unntak av

gjennom inntekter fra havnebrukere og avkastning på

Aker Brygge (tidligere Akers Mekaniske Verksted). Etter som

havnekapitalen(bl.a eiendomsutleie). Havnas midler kan kun

stadig flere tidligere havneområder byutvikles er eierskapet

brukes til havnevirksomhet (jf. havne- og farvannslovens

til arealene langs sjøen i endring. Noen arealer overtas

§ 48). Havnevirksomhet vil si anlegg og tjenester som er

av private (Tjuvholmen) mens andre arealer overdras til

en naturlig omlastningsterminal for personer og gods. Det

Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) hvor Bymiljøetaten

innebærer at havna legger til rette for at båter av ulike typer

(BYM) har forvaltningsansvaret.

kan legge til, laste og losse ved kai og at brukerne betaler
ulike vederlag for bruk. Oslo Havn KF har ikke anledning til

Oslo Havn KF eier pr. august 2013 kaiarealene fra

å finansiere utbygging av arealer mv. som tilhører bykassen

Hjortnesterminalen

Tjuvholmen,

eller private aktører. Imidlertid kan Oslo Havn KF finansiere

Rådhusbryggene, Akershusstranada, Vippetangen (med

drift og investeringer på arealer som havna ikke eier, hvis det

unntak av en strekning foran Fiskehallen som EBY eier).

lages separate avtaler om å bruke disse til havneformål.

langs

Filipstad

til

Som følge av utviklingen av Fjordbyen er dette eierskapet og
ansvaret i dag fordelt på flere ulike aktører.

Oslo Havn KF
Private grunn eiere
EBY, HAV Eiendom AS, OSU,
Eiendomsforhold i Byhavna, 2013
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ROM Eiendom

Liste over kaier
Område
Filipstad

Navn på kai

Dagens eier

Dagens forvalter

Fremtidig eier

Fremtidig forvalter

Hjortneskaia

HAV

HAV

HAV

HAV

Brandskjærutstikkeren

HAV

HAV

HAV

HAV

Filipstadkaia vest

HAV

HAV

HAV

HAV

Filipstadkaia

HAV

HAV

HAV

HAV

Filipstadkaia øst

HAV

HAV

HAV

HAV

Tjuvholmen

Tjuvholmen

Tjuvholmen

Tjuvholmen

Tjuvholmen

Tjuvholmen

infrastruktur

infrastruktur

infrastruktur

infrastruktur

Aker Brygge

Aker Brygge

Norwegian Property

Bryggedrift AS

Norwegian Property

Bryggedrift AS

Pipervika

Tingvallakaia

HAV

HAV

HAV

HAV

Rådhusbrygge 4

HAV

HAV

HAV

HAV

Rådhusbrygge 3

HAV

HAV

HAV

HAV

Honnørbrygga

HAV

HAV

HAV

HAV

Rådhusbrygge 2

HAV

HAV

HAV

HAV

Rådhusbrygge 1

HAV

HAV

HAV

HAV

Nordre Akershuskai

HAV

HAV

HAV

HAV

Akershusutstikkeren

HAV

HAV

HAV

HAV

Søndre Akershuskai

HAV

HAV

HAV

HAV

Vippetangkaia

HAV

HAV

HAV

HAV

Fiskehallen

EBY

Fiskehallen

EBY

Fiskehallen

Utstikker III

HAV

HAV

HAV

HAV

Ustikker II

HAV

HAV

HAV

HAV

Revierkaia

HAV

HAV

HAV

HAV

Langkaia sør (A24)

EBY

BYM

EBY

BYM

Langkaia nord (A25)

EBY

BYM

EBY

BYM

Palèkaia (del av A31)

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Operapollen

Statsbygg

Statsbygg

Statsbygg

Statsbygg

Operakaia

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

Nylandskaia

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

Sukkerbiten

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

Akerselva utløp

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

KIB

KIB

EBY

BYM

Paulsenkaia midt (B5)

KIB

KIB

EBY

BYM

Paulsenkaia nord

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

Bispevika nord

HAV Eiendom

HAV Eiendom

EBY

BYM

Bispevika sør

HAV Eiendom / OSU

HAV Eiendom / OSU

EBY

BYM

Sørengautstikkeren -

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Sørengautstikkeren vest

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Sørengautstikkeren øst

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Lovika

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Loengkaia

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Grønlikaia nord

HAV Eiendom

BI

EBY

BYM

Grønlikaia sør

HAV

HAV

EBY

BYM

Akershusstranda

Vippetangen

Bjørvika

(begge sider)
Paulsenkaia sør
(B14/15)

anløpsted ferge (D1a)

Grønlia
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KAITYPER I OSLO HAVN
Oslo havn har gode kaiforhold. Gode dybder og i praksis

på. Flere av kaiene i Oslo er fundamentert på stålrørspæler

ingen tidevannsforksjell. Oslos lune beliggenhet gjør at det

som er armert og utstøpt og som går 90 meter ned i bakken

midtvinters kan legge seg is i havnebassenget. Denne blir

til fast fjell.

brøytet for å ikke hindre nyttetrafikken.
Det finnes i hovedsak to forskjellige typer kaier i Oslo
Premissene for kaibygging har blitt bestemt av både skipenes

havn. Mange av de eldre kaiene er blokkmurskaier, mens

størrelse og type, areal- og grunnforhold, vanndybde,

de nyere kaiene stort sett er pelekaier eller spuntveggskaier.

nyttelaster og kostnader. Utvikling av ny teknologi og nye

I tillegg finnes det forskjellige blandingsformer av de to

byggemetoder gjennom mange år har ført til at Oslo i dag

hovedtypene massivkaier og åpne kaier. Dette dreier seg om

har mange ulike kaityper.

variasjoner av pilar- eller pelekaier med spunt i forkant eller
i bakkant, eventuelt i begge deler. Det er ikke nødvendigvis

Grunnforholdene i Oslo har gjort det utfordrende å

en sammenheng mellom kaibredden og størrelsen på båten

bygge solide kaier og dybde til fjell (fast grunn) bestemte

som legger til kai. Mange av kaiene i Byhavna er gamle

byggemetode. De første kaiene ble bygget opp ved at

blokkmurskaier som er mindre solide enn pelekaiene som vi

laftekasser ble fylt med stein. Disse laftekassene ble senket og

f.eks finner på Filipstad eller Søndre Akershuskai. Det viktigste

benyttet som fundament for både brygger og sjøboder. Senere

for å kunne legge til store skip er at fenderkonstruksjonen og

ble det benyttet betong som underlag for blokkmurskaier.

fortøyningspunkter er av høy kvalitet samt at det er stor nok

Over vann er disse forblendet med granitt. Disse finnes det

vanndybde. Store cruisebåter og store marineskip trenger en

mange av i Oslo havn og de er karakteristiske for Oslo. Ved

solid konstruksjon som kan håndtere store krefter, og dette

ny teknologi og nye byggematerialer ble det mulig å bygge

er grunnen til at de største skipene blir lagt til kai ved enten

kaier på områder som det tidligere ikke var mulig å bygge

Filipstad, Søndre Akershuskai eller Revierkaia.

Kaityper i Byhavna
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Massivkaier
Massivkaier er karakteristiske for eldre kaier i Oslo havn.
En massivkai har en tett front med fyllmasse brak. I Oslo
finnes det to forskjellige typer massivkaier. Noen er bygget
på landstøpte betongblokker, andre er bygget på betongfylte
tømmerkister. Blokkmurskaiene ble bygget frem til
1960-tallet, da behov for nye kaiområder og ny teknologi
gjorde det mulig å bygge pelekaier ved ramming sveisede
stålrør.

BLOKKMURSKAI

De fint tilhuggede granittblokkene er karakteristiske for
blokkmurskaiene. Disse blokkmurskaiene er bygget på
en undervannsmur av betong som ofte består av store
prefabrikerte betongelementer satt på en såle av pukk. I
tilfeller hvor det var langt til fjell, rammet man ned trepeler
først. Selve granittblokkene er kun en forblending over
vann. Kaitypen ble mye brukt på 1800-tallet og frem til
1960-tallet. Av denne grunn er mange av de eldste kaiene
vi ser i dag bygget på denne måten. Langkaia, Tjuvholmen,

Blokkmurskai Vippetangen

SPUNTVEGGSKAI

Vippetangkaia og Utstikker II og III er eksempler på kaier
med denne byggemetoden.

Spuntveggskaier er vanlig i mange havner, men denne
kaitypen er i mindretall i Byhavna. Kaitypen er bygget
opp slik at den danner en vertikal vegg av sammenføyde
stålspuntnåler rammet ned i bunnmassene. Spuntveggen
forankres i fyllmassene i bakkant og får et betongdekke over.
De fleste spuntveggskaiene i Oslo er av nyere dato og er utført
i stål, men betong og tømmer er også benyttet.

Pelekai Filipstad
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Åpne kaier
Åpne kaier er mye brukt i Oslo havn. Etter at områdene

Disse kaiene var både rimeligere å bedre og legge til ved for

med liten dybde til fjell var utbygget tvang det seg frem

skipene pga lavere bølgerefleksjon ved urolig farvann.

byggemetoder som egnet seg for større dyp. Stålpeler fylt
med armert betong kunne sveises sammen og dermed
rammes til store dyp. På disse stålpelene støpte man deretter
bjelker og dekker i betong.

TREPE LEKAI

Trepelekai er den opprinnelige kaitypen i Oslo. Kaitypen
egner

seg

dårlig

til

dagens

havnevirksomhet

og

godshåndtering da de ble konstruert i en tid da hest og kjerre
var transportmiddelet. I dag finnes bare en slik kai igjen i
Oslo, nemlig Rådhusbrygge 1, som nå bygges opp på nytt i
samme utrykk. Kaier bygget av tre har begrenset levetid pga.
angrep av pelemark.

Snitt gjennom Rådhusbrygge 1
PELEKAI

Da det ikke lenger var grunne områder igjen til kaibygging
gikk man nesten fullstendig over til å bygge pelekaier. Denne
byggeteknikken gjorde det mulig å nå fast fjell på store
dybder. I tillegg er byggemetoden veldig solid og stabil og
den tilfredsstilte kravene til store dyptgående båter.

Snitt gjennom Grønliakaia
PILARKAI

Pilarkai er en byggeform hvor kaidekket hviler på
betongpilarer. Disse plasstøpte pilarene står oftest på fast
grunn, men kan også være understøttet av trepeler rammet
ned gjennom løse bunnmasser.

Snitt gjennom Nordre Akershuskai
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Bredde på kaikonstruksjon
Bredden på en kai måles ut ifra hvor bred selve

og tilpasse kaia

til utviklingen av dagens infrastruktur.

betongkonstruksjonen under toppdekket er. Toppdekket

Størrelsens på skip har også økt, noe som har ført til et behov

av betong eller asfalt er alltid fundamentert til en

for større seilingsdybde og større krav til fortøyning.

bærekonstruksjon på undersiden. I bakkant av dette området
er det arealer som er fylt opp med pukk og siden asfaltert.

Snittet under viser forskjellen på hva som er selve

Fra oversiden er det ikke lett å skille mellom hva som er

kaikonstruksjonen

selve kaikonstruksjonen og hva som er det bakenforliggende

bakenforliggende arealet. Selve kaikonstruksjonen hviler på

arealet, da dette ofte vil være opparbeidet til havneformål.

stålpeler ned til fast fjell. Denne konstruksjonen er støpt i

Selve bredden på kaikonstruksjonen varierer fra kai til kai.

betong. Innenfor dette arealet er det ofte steinmasser som er

Under de fleste kaiene er det kaikonstruksjonen fra tidligere

planert og fylt ut. Tilslutt vil det være et toppdekke av asfalt

tider som siden er blitt bygget på, f.eks Filipstadkaia og

eller betong over hele kaia. Siden selve kaikonstruksjonen er

Søndre Akershuskai. Bakgrunnen for disse utvidelsene er

laget i betong kan det f.eks. ikke plantes store trær rett på

forskjellige. Den gamle kaia kan f.eks. være uhensiktsmessig

dekket.

og

hva

som

er

det

oppfylte

ved at den er bygget for lettere laster og lasthåndteringsutstyr
enn det dagens bruk krever. Ofte er det et moment å få tilgang
til større bakenforliggende arealer for lagring og logistikk

Kaikonstruksjonen

Spuntvegg, gammel kaifront

Toppdekke
Stedlige masser
Forankring

Havbunn

Peler

Fjell
Snitt av en pelekaikonstruksjon
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AREALBEHOV I BYHAVNA
Avhengig av størrelsen og type skip som legger til kai vil det

cruiseskip og marinefartøy. Ved store ulykker eller andre

være behov for å reservere deler av kaia for å betjene skipet.

hendelser må det kunne lande et eller flere helikoptre på

Dette arealbehovet vil varier ettersom hvaslags type skip som

ulike steder i havna. Plasser som egner seg for denne type

ligger til kai. Arealet på landsiden vil imidlertid være større,

bruk må være av en viss størrelse. Disse plassene kan inneha

jo større skipet er.

andre funksjoner til daglig, men det er viktig at de ikke
møbleres med fast vegetasjon eller gjerder, men at de isteden

Felles for behovet for landareal er at de er midlertidige og
”usynlige” når det ikke ligger båt til kai. Der det skal være
båtanløp i Byhavna i fremtiden er det derfor viktig at det
ikke settes opp permanente strukturer som gjør det vanskelig
å betjene disse båteanløpene. Alle kaiene skal ikke være
dimensjonert på landsiden for å ta imot de største skipene,
men endel kaier skal fortsatt ha mulighet for å ta imot skip
med store arealbehov i byutviklingsområdene. I første rekke
vil Filipstadkaia, Søndre Akershuskai, Vippetangen og
Revierkaia være mulige anløpssteder for store fartøy som

Byhavna 2013
Havneområder - utenlandsferger og cruise
Havneområder - cruise, tidvis stengt for publikum
Lokalferger og charterbåter
Kulturfartøyer
Tørrbulk og annen godsvirksomhet
Bybebyggelse på tidligere havneområder
Park - byaktiviteter og sjørettede aktiviteter

Byhavna 2013
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får muligheten for fleksibel bruk.

5

5
9

Havneområder - utenlandsferger og cruise
Havneområder - cruise, delvis åpent for publikum
Lokalferger og charterbåter
Kulturfartøyer
Tørrbulk og annen godsvirksomhet

8

6

6

Park - byaktiviteter og byrettede havneaktiviteter
Byutvikling
Bybebyggelse på tidligere havneområder

Byhavna 2020
Havneområder - utenlandsferger og cruise
Havneområder - cruise, tidvis stengt for publikum
Lokalferger og charterbåter
Kulturfartøyer
Tørrbulk og annen godsvirksomhet
Transformasjonsområde
Beredskapsbåter
Bybebyggelse på tidligere havneområder
Park - byaktiviteter og sjørettede aktiviteter

Byhavna 2020

Byhavna 2030
Havneområder - utenlandsferger og cruise
Havneområder - cruise, tidvis stengt for publikum
Lokalferger og charterbåter
Kulturfartøyer
Beredskapsbåter
Bybebyggelse på tidligere havneområder
Park - byaktiviteter og sjørettede aktiviteter
Byutvikling

Byhavna 2030
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Kainormaler i Oslo, vedtatt i havnestyre 17.04.2014
CRUISESKIP
Cruiseskip

har

renovasjonsbiler,

behov

for

proviantering

både
og

bussoppstilling,

andre

Behovet for areal på landsiden ved anløp av et cruiseskip er

servicebiler

40 meters bredde. Ideelt sett trenger skipet denne bredden i

i nærheten av skipet. I tillegg er det behov for et stort

hele skipets lengde. De største skipene har en lengde på 400

vrimleareal for passasjerene når opptil 4000 turister skal gå

meter inkludert trosser.

av og på skipet. Cruiseskipene legges i dag til kai på Filipstad,
Søndre Akershuskai, Vippetangen og Revierkaia.

MARINEFARTØY
En marinefartøy har behov for å få forsyninger av drivstoff

av denne type skip. Ofte kreves det også ekstra fendring,

og mat og vil ofte trenge plass for oppstilling av militære

såkalte Yokohama-fendere. Marinefartøyene legges til kai på

kjøretøyer på kaia. Marineskip har også ofte behov for lange

Filipstad, Søndre Akershuskai, Vippetangen og Revierkaia.

landganger. Disse kan leies fra Oslo Havn KF og fraktes til

Behovet for areal på landsiden ved anløp av et marinefartøy

den aktuelle kaia enten med båt eller med kranbil. Det vil

er 20 meters bredde i hele skipets lengde. Det er stor variasjon

derfor også være behov for tidvis store arealer også ved anløp

i størrelsen på marinefartøy, men de nye norske fregattene
har en lengde 137 meter inkludert trosser.
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SUPERYACHT/CHARTERBÅT
En privat yacht har mindre arealbehov på landsiden enn

Behovet for areal på landsiden ved anløp av yachter, og

de store skipene, men også her vil det være behov for å ha

charterferger er 6 meter i hele skipets lengde. Båtene varierer

areal på landsiden for å forsyne yachten med forsyninger.

i størrelse og lengde og kan være opptil 120 meter lange med

Superyachter bunkrer ofte både drivstoff og vann før de

trosser

legger ut på nye turer.

SMÅBÅTER
Småbåter vil ha et relativt lite behov for areal på landsiden,

Behovet for areal på landsiden ved anløp av småbåter er 2

og det vil være uproblematisk å kombinere dette med en

meter.

havnepromenade. På dissse kaiene er det behov for fendring
og pullerter langs kaikant. I Oslo er det lagt til rette for denne
type båtanløp på Kiss & Sail bryggene.
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OPERASJONER VED ANLØP
ANKOMST
VARSLING
Alle skip må

TAUBÅT

melde sin ankomst til

De fleste skip legger

trafikksentralen minimum

til kai for egen maskin, men

24 timer før beregnet

spesielt store skip, eller ved dårlig vær

anløp.

med mye vind kan det rekvireres taubåt
for å sikre trygg fortøying ved ankomst.

LOS

Marineskip trenger nesten alltid assistanse

Større skip over

fra taubåt. Under anløpet overvåker en

70 meter skal ha los.

person fra Oslo Havn KF ankomsten fra

Losen kommer ombord i

kaisiden og skipet blir dirigert inn

båten ved Færder losstasjon

til kai

og følger skipet trygt inn
til kai.

VAKT
Ved anløp av
TRAFIKKSENTRALEN

cruiseskip lukker ISPS

Senest 24 timer før

vaktene av området og sjekker

ankomst må skipet melde

at ikke uklarerte gjenstander

inn anløpet til trafikksentralen.

eller personer befinner seg

Trafikksentralen mottar meldingen

innenfor ISPS-sonen.

FORTØYING

som igjen underretter terminalen og

Når skipet

andre involverte. Ofte har skipet bestilt

ligger til kai, foretar egne

søppeltømming, sludge (oljetømming)

fortøyningsmannskaper selve

eller vann og dette videreformidles til

fortøyningen av skipet slik at det

de aktuelle aktørene.

ligger stabilt inntil kaia. I Oslo
Havn KF gjøres dette av private
selskaper dersom rederiet
ikke gjør dette selv.
LANDSIDEN
Før anløp av

SJØSIDEN
Før anløpet
sjekker Oslo Havn KF at det
er isfritt langs kaia, og slår opp
eventuell is. Dette gjøres med båt
fra sjøsiden. Hvis det er behov for
ekstra fendring plasseres det ut
Yokohamafendre.
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cruiseskip rengjør Oslo
Havn KF kaia og sjekker at kaia
er klar til å ta imot skipet. Ved
snøfall vinterstid brøytes og strøs
kaiene slik at passasjerene kan
gå trygt i land.

LOS
Ved avgang
må skipet ha los ombord
som kan føre skipet trygt ut
Oslofjorden. Fra landsiden overvåker

FORSYNINGER

en person fra Oslo Havn KF avgangen.

Når skipet er sikret

Fortøyningsmannskapene kaster loss

og klarert begynner en stor

og eventuelle taubåter assisterer ved

operasjon med å tømme skipet for
passasjerer. Samtidig som passasjerene

avgang.

forlater skipet skal skipet tømmes for søppel
og etterfylles med både proviant og andre
forsyninger. I tillegg kommer det ofte
tankbil/båt med bunkersolje som
leveres til skipet.
TRAFIKKSENTRALEN
Når skipet har forlatt
kaia registreres skipets
avgang i trafikksentralen. Skipet
må klareres av trafikksentralen før
avgang. Trafikksentralen overvåker
via kameraer og radar at skipet
LASTING

kommer trygt ut farleden.

OG LOSSIN G
Ved anløp av marinefartøy
brukes det av og til en mobilkran
for å plasserer gangveien på kaia. Ved
store cruiseskip kan så mange som 4000
passasjerer forlate skipet og da står det

VAKTER

både guider, busser og taxier klare på

Etter skipets

kaia for å ta imot passasjerene.

avgang åpner ISPSvaktene området for
alminnelig ferdsel.

AGENT

AVGANG

OG TOLLVESEN
Før passasjerene kan
forlate skipet må agent og
tollvesenet klarere skipet og
sjekke at alle papirer er i
orden.
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UTSTYR OG FORVALTNING
Alle kaiene har et utall forskjellige kaielementer avhengig

Oslo Havn KF administrerer bruken av kaia og driver utleie

av type kai og dens funksjon. Dette er utstyr til betjening av

av kaiplasser, og utregning av kaivederlag samt fakturering

skipene som sikkerhetsanordninger, belysning og fortøyning.

av båter. Oslo Havn KF har ansvaret for å levere tjenester til

Et skip trenger et fortøyningsopplegg som sikrer at skipet

båter som f.eks vann, strøm og renovasjon. Oslo Havn KF har

ligger trygt til kai og holdes i ro ved lastning og lossing. Jo

også myndighet til å bortvise ulovlig fortøyde eller uønskede

større skip som legger til kai jo flere og kraftigere trosser

fartøyer fra kaia.

må benyttes for å holde skipet stabilt. Fortøyningsringer og
pullerter har forskjellig utforming avhengig av hvilke krefter
de er beregnet utsatt for. Fortøyningspullertene i Oslo havn
tåler strekk på henholdsvis 30, 50, 70 og 100 tonn. I tillegg
har kaiene både strøm og vannforsyning som brukes til å
forsyne skipene, og sikkerhetssutstyr som redningsleidere,
redningsmateriell, kaifrontlister, fareskilter og nødvendige
gjerder osv. Oslo Havn KF har ansvaret for vedlikehold og
planlegging av det elektriske anlegget på alle kaier.
Ved et anløp er det er mange ulike aktiviteter/operasjoner
som skal gjennomføres. På generell basis er det de største
cruiseskipene som trenger mest assistanse. Dersom et skip
har behov for taubåt bestilles dette gjennom agent. I Oslo er
det flere private aktører som driver taubåtvirksomhet.

t
Baug
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REDNINGSBØYE/BÅTSHAKE

S i kkerh etsutstyr
Det skal være redningsbøyer langs hele Byhavna.
Redningsbøyene og en lang båtshake står på stativer langs
kaiene med jevne mellomrom.

REDNINGSLEIDER

For hver 50 meter er det plassert ut leidere som kan
benyttes til å klatre opp igjen på kaikant hvis noen skulle
falle i vannet. Leiderne er laget i kjetting og er utstyrt med
refleksbånd slik at de skal være mulige å se også i mørket.

ISPS-GJERDER

Alle kaiene som har anløp av ferger og cruiseskip fra
utlandet har sikkerthetsgjerder. Disse er lukket ved
anløp, men åpnes igjen etter avgang. På termnalområdet
på Vippetangen og Hjortnes er ISPS sonen alltid lukket,
dette fordi rederiene rangerer last innenfor området også
utenom skipenes liggetid.
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KAIFRONTLIST
Langs hele kaikanten er det montert kaifrontlister.
Kaifrontlisten er satt opp for å varsle og markere hvor
kaia slutter og hindre kjørende og gående gå på sjøen.

HJULSTOPPER
Vinterstid fjernes det mye snø fra kaiene. Oslo Havn KF
kan dumpe denne på sjøen, så lenge den er ren. Grensen
for når vi får lov til å dumpe snøen på sjøen går ved 24
timer etter siste snøfall/brøyting. Flere steder i havna er
det derfor støpt opp hjulstopper som fungerer som et
betongrekkverk for brøyteutstyret.
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DEKKFENDER

Fortøynin g sutstyr
For å ta opp støt fra skip brukes det i dag en lang rekke
enkeltfendere av forskjellig type. Mye utbredt er bruken
av store dumperdekk, som her hengt opp i kaifronten
med kraftige kjettinger.

FENDER
For å ta opp støt fra de største skipene er det laget egne
speialfendere som har en større trykkabsorberingsevne.
Disse fenderne er montert bla. på Søndre Akershuskai,
slik at vi kan ta imot store cruiseskip.

YOKOHAMA-FENDER

I havna har vi mobile fendere, Yokohama-fendere, som
kan settes ut ved spesielle anledninger. Av og til blir store
cruiseskip eller marinefartøy nødt til å legge til ved kaier
hvor det er behov for ekstra fendring. I slike tilfeller
brukes det en eller flere Yokohama-fendere som legges
mellom skutesiden og kaia.

DYKDALB

Dykdalb er en bunnfast anordning for å fortøye fartøy.
Dykdalber består stort sett av grove trepeler som er slått
ned i bunnmassene i en konisk form, hvor diamteren
i bunn er større enn på toppen. Dette gjør det mulig å
opptå store sidekrefter.
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PULLERTER
For

å

fortøye

skipene

til

kaia

brukes

det

fortøyningspullerter. Disse pullertene er fundamentert
til kaikonstruksjonen og tåler ulik belastning. Avhengig
av størrelsen på skipet brukes det ulik pullerter. De
kraftigste pullertene har kapasitet til å tåle et strekk på
opptil 100 tonn.

FORTØYNINGSRING
For mindre båter kan det brukes en forøyningsring
isteden for en pullert for å fortøye båten til kaikant. Disse
fortøyningsringene finner vi flere steder i havna, bla. på
Honnørbrygga og på Nordre Akershuskai.

33

BELYSNING

I n f rastru ktur
I hele Byhavna er det belysning på kaiområdene. Både
langs kaikant og områdene innenfor har vi belysning for
å gjøre det både attraktivt og trygt å bevege seg.

VANNFYLLERI
På kaiene i Byhavna har vi flere vannfyllerier hvor skip
og charterbåter kan bunkre opp med ferskvann. Disse
vannfylleriene er ofte plassert under kaikant, nede i en
kum hvor man kan koble seg på.

STRØM

På mange av kaiene våre har vi strømuttak slik at skip og
båter som legger til kai kan få vedlikeholdsstrøm, mens
de ligger til kai. På kaikant står det strømtårn som har
uttak for flere ulike kontakter og spenninger som gjør at
ulike typer båter kan få strøm.
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LANDSTRØM
På Hjortnes er det installert et landstrømanlegg som
forsyner Color Line sine ferger med strøm når skipene
ligger til kai. Dette gjør at skipet ikke lenger trenger å
bruke hjelpemotorer når det ligger til kai. Dette fører til
lavere CO2 utslipp og redusert utslipp av Svoveldioksid
(SOx), nitrogenoksider (NOx) og svevestøv.

SØPPEL
Oslo Havn KF har ansvaret for å holde kaiene våre fri
for søppel. På kaiene er det både mindre søppelkasser
som blir tømt regelmessig, og vi tar også imot avfall
fra charterbåter og større skip. For disse har vi egne
søppelcontainere.

KLOAKK

Det er egne kloakkkummer langs kaiene i Byhavna, slik
at charterbåter og ferger kan kvitte seg med kloakk og
spillvann levert til avløpsnettet på land.
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TRAFIKKSENTRALEN

For valtnin g
Trafikksentralen har ansvaret for trafikkstyring og
trafikkovervåkning av all båttrafikk i indre Oslofjord.
Trafikksentralen er døgnbemannet, og alle skip over 24
meter må melde inn sin ankomst/avgang til trafikksentalen
idet de passerer inn i Oslo Havn KFs trafikkområde. I
tillegg må alle fartøy som frakter betalende passasjerer
melde sin ankomst. Trafikksentralen ligger i skur 38 på
Vippetangen.

PÅ SJØEN
Oslo Havn KF er ansvarlig for sikkerhetsutstyr, kaiutstyr,
fyr og merker slik at de er funksjonelle og i god stand.
Med jevne mellomrom kjøres det inspeksjonsrundet
for å sikre at fyr og merker som markerer farleden er i
funksjonell stand.

Søppelbåten Pelikan har siden 1990 ryddet Oslofjorden for
søppel. Båten er utstyrt med en grabb i fronten som kan
plukke opp søppel, bygningsavfall og annet avfall. Båten er
på fjorden hver dag hele året og plukker opp over 80 tonn
avfall i året.

PÅ LAND

Oslo Havn KF tømmer avfallsbeholdere og plukker
søppel. Mange av kaiene i Byhavna brukes til fisking og
rekreasjon og dette innebærer behov for ekstra renhold.
Vinterstid foretar Oslo Havn KF brøyting, salting og
strøing av alle kaiområdene våre. Vinterstid ligger det en
snøsmeltelekter ved Søndre Akershusskai som tar imot
snøen fra Oslo. Denne lektene smelter og renser snøen og
slipper det ut som rent vann i fjorden.
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VEDLIKEHOLD
Oslo Havn KF utfører vedlikehold av alle våre kaier.
Kaifronten består av fendere, pullerter, kaifrontlister og
leidere. Det er mange båtanløp på hver kai iløpet av et år
og dette fører til slitasje på dette utstyret.
Både kaidekke og kaifronten må vedlikeholdes. Den
kontinuerlige tilførselen av salt fra sjøsiden og salting
vinterstid fører til korrosjon og behov for vedlikehold
også av undersiden av kaia. I Byhavna har de ulike kaiene
ulikt dekke avhengig av hvilken periode kaiene ble bygget
og dagens behov. I Byhavna finnes det både kaier av tre,
betong og kaier med granitt og asfalt som toppdekke.
Disse har ulik slitestyrke, og reasfaltering, utskifting av
betong og granittsteiner er nødvendig for å holde dekket
i god stand.
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SJØTRANSPORT I OSLO
Drøye 6,5 millioner passasjerer reiser til eller fra Oslo med

Besøkende og tilreisende til Oslo ankommer på ulik måte.

båt per år. Oslo er Norges nest største cruisedestinasjon

Mange kommer med cruiseskipene og passasjerfergene,

etter Bergen og har i overkant av 300.000 cruisepassasjerer

mens endel også ankommer med private båter.

hvert år. I Oslo er det også fergelinjer til kontinentet med
daglige forbindelser til Kiel, København og Frederikshavn

Det er Oslo Havn KF som har ansvaret for å tildele kaiplass

med fergeterminaler på Hjortnes og Vippetangen. Det

for nyttetrafikk innenfor Oslo havns trafikkområde.

reiser i overkant av 2,3 millioner passasjerer årlig med

Utenlandsfergene har sine faste kaier, mens cruiseskip,

utenlandsfergene. Passasjertrafikken med lokalfergene er en

marinefartøy og andre store besøkende skip får tildelt

viktig del av rutenettet i byområdet med totalt 3,8 millioner

kaiplass på anmodning.

passasjerer i året. Utviklingen av Fjordbyen vil gjøre det
mer attraktivt å benytte sjøen som transportmiddel. Oslo

Det er Bymiljøetaten som har det koordinerende ansvaret

Havneplan 2013-2030 har som mål å øke antall passasjerer

for småbåtutvalget i Oslo kommune. Utvalget er rådgivende

med 40 prosent frem mot 2030.

for byrådet og samarbeidsorgan mellom kommunen og
de båtforeningene som har havner/opplagsplasser på
kommunal grunn. Småbåtutvalget skal kunne ta opp
spørsmål som angår båtforeningenes virksomhetsområde
og fritidsbåtvirksomheten generelt. I Oslo drives alle
småbåthavner eller gjestehavner av private båtforeninger. I
Osloområdet er det totalt 13 småbåthavner.

Antall passasjerer cruiseskip
Antall passasjerer cruiseskip
2011 313 000 passasjerer
Antall passasjerer cruiseskip
2011 313 000 passasjerer
Antall
Antallpassasjerer
passasjerercruiseskip
cruiseskip
2011
000000
passasjerer
passasjerer, 50% økning
2030 313470
2011
000000
passasjerer
passasjerer, 50% økning
2030 313470
2030 470 000 passasjerer, 50% økning
2030 470 000 passasjerer, 50% økning

Antall
Antallpassasjerer
passasjererutenlandsferger
utenlandsferger
Antall passasjerer utenlandsferger
2011
2 341 000
Antall passasjerer utenlandsferger
2011
2 341 000
Antall passasjerer utenlandsferger
2011
2 341 000
2030
2011
2 341 000
2030
Antall
2030 passasjerer lokalferger
Antall
passasjererlokalferger
lokalferger
Antall
passasjerer
2030
2011
Antall passasjerer lokalferger
2011
Antall passasjerer lokalferger
2011
2030
2011
2030
Totalt
2030 antall passasjerer
Totalt
antall passasjerer
2030
2011
Totaltantall
antallpassasjerer
passasjerer
Totalt
2011
Totalt antall passasjerer
2011
2030
2011
2030
2030
2030
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3 277 400 40% økning
3 277 400 40% økning
3 277 400 40% økning
3 277 400
40%
økning
3 792
000
3 792 000
3 792 000
3 792 000

5 308 800
5 308 800
5 308 800
5 308 800

40% økning
40% økning
40% økning
40% økning
6 585 000
6 585 000
6 585 000
6 585 000

9 219 000
9 219 000
9 219 000
9 219 000

40% økning
40% økning
40% økning
40% økning

Kaiplass
Oslo Havn KF tildeler kaiplass for båter på forespørsel fra
båteier. Kaiene kan tildeles på fast basis eller for kortere
opphold. Charterbåtene i Oslo har fast kaiplasss, mens
gjestende seilskuter, superyachter og marinefartøy får tildelt
kaiplass etter hvor det er ledig. Behovet for kaiplasser er
økende og det er stadig flere som ønsker fast kaiplass. Oslo
Havn KF ønsker derfor at de kaiene som er egnet for det,
gjøres tilgjengelig for dette.

Tildeling av midlertidig kaiplass for yacht på Vippetangen

Gjestehavn
I en gjestehavn kan fritidsbåter ligge til kai for en kortere
periode. Ofte begrenet til 48 eller 72 timer. En gjestehavn er
avgiftsbelagt og båteier betaler etter lengden på oppholdet
og evt bruk av fasiliterer som vann og strøm. Gjestehavnene
har ofte dusj og toalett. I Oslo er det kun private som drifter
gjestehavnene og som er ansvarlig for drift, forvaltning og
tildeling av plass i gjestehavnene.
Gjestehavn på Aker Brygge
Småbåthavn
I en småbåthavn vil båteier ha fast liggeplass for båten sin.
For å hindre uvedkommende adgang vil en marina ofte
være privatisert og avstengt. En marina vil ofte i tillegg ha
et område for reperasjon og vinterlagring av båter. Båteier
betaler en fast årlig sum for å ha båten liggende i marinaen.
I Oslo er det kun private aktører som driver småbåthavner
og som har ansvaret for tildeling av båtplass i de ulike
småbåthavnene. Ofte vil de private småbåthavnene kunne
tildele båtplasser for gjester, men dette avhenger av kapasistet

Frognerkilen småbåthavn

og etterspørsel.
På generell basis bør alle nye kaifronter i dimensjoneres for
anløp av fritidsbåter og utstyres med nødvendig kaiutstyr,
uavhengig av om det er planlagt anløp eller ikke. Av erfaring
vet man at det ofte vil komme anløp i alle tilfeller og for dårlig
dimensjonering fører til behov for reperasjoner.
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KAIOVERSIKT BYHAVNA
Oslo havn har historisk sett ligget langs hele kystlinja Hjortnes

Alle bygninger i Oslo havn et skur nummer. Disse nummerne

i vest til Søndre Bekkelagskai i øst. Den nye Ormsundkaia ble

er ikke løpende gjennom hele havna, men er tildelt etter

først bygget i perioden 1980-88 og marker i dag slutten på

de gamle kaiavsnittene. Hvert kaiavsnitt hadde sitt ti-tall,

hele Oslo havn. Store deler av disse kaiområdene er det i dag

slik at man utifra nummeret på skuret lett kunne finne ut

havnedrift på, men stadig større området i den indre byen

hvor bygningen var lokalisert. Skur 13 ligger på Filipstad,

blir gradvis fraflyttet for å gi plass til byutviklingsprosjekter.

skur 38 er på Vippetangen og skur 55 lå i Bjørvika. Oslo

På de neste sidene følger en oversikt over alle kaiområdene

Havn KF bruker fortsatt skurnummer, men tidens krav til

Oslo Havn KF disponerer i Byhavna fra Hjortnes i vest til

orientering etter GPS har gjort at alle bygninger i tillegg har

Grønlia i øst.

fått gateadresse i tillegg til skurnummerering.

Rådhusbryggene
Hjortneskaia
Brandskjærutstikkeren

Filipstadkaia øst
Filipstadkaia

Aker Brygge
Tjuvholmen

Nordre Akershuskai
Akershusutstikkeren

Bjørvika

Langkaia

Søndre Akershuskai

Bispevika

Filipstadkaia vest
Vippetangkaia
Fiskehallen
Utstikker III

Revierkaia
Utstikker II

Sørenga

Grønlia

Kaier i Byhavna
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Kongshavn

Hjortneskaia
1949, 1972, 1987, 2004
Blokkmurs, spuntveggs og pelekai

Aker Brygge

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

268 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Hjortneskaia skriver seg tilbake til 1950-tallet og er bygget

forlenget med en dykdalb. Kaia er utstyrt med en ro/ro (roll

med flere ulike byggemetoder. Både spuntvegg, peler

on/roll off) rampe for ombord - og ilandkjøring av biler og

og blokkmur er benyttet for å danne Hjortneskaia. Til

gods.

innføringen av de nye fergene for Color Line i 2004 ble kaia
DAGENS BRUK
Hjortneskaia brukes i dag som terminalområde for

Dette betyr at skipene som ligger til kai ikke trenger å bruke

utenlandsfergene til Tyskland. Color Line opererer

dieselagregatene ombord. Dette har ført til en reduksjon i

strekningen Oslo-Kiel og har daglige anløp med sine ferger

utslippene av CO2 på 3000 tonn/år. I tillegg til en reduksjon

på Hjortnes. Det ble i 2011 installert landstrøm på Hjortnes.

i nitrogenoksid (NOx) på 50 tonn/år, samt reduksjon i
svoveloksid og svevstøv.

FREMTIDIGE PLANER
Som følge av utbyggingen av Filipstadområdet skal
terminalområdet gjøres så arealeffektivt som mulig og
bygges i flere etasjer med en bygningskropp rundt som en
støy og sikkerhetsskjerm. Etter utbyggingen av Filipstad
vil Hjortnes fortsatt være kai for utenlandsferger. Det
planlegges også for bygging en ny cruisepir for 1 eller 2
cruiseskip.
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Brandskjærutstikkeren
Filipstad

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1922-34, 1985-86
Blokkmurskai, ståspunt i front
6 meter
156 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Brandskjærutstikkeren var opprinnelig en utstikker bygget

på både trepeler og på fjell. Etter gjenfylling i 1985/86, i

over de tidligere Brandskjærene på starten av 1920-tallet.

forbindelse med etableringen av en ny Hjortnes terminal,

Navnet ”Brannskjær” skal komme av at de bruke å brenne

ble det laget en ny stålspuntkai i front.

bål der på St.Hans. Kaia er en lokkmurskai fundamentert
DAGENS BRUK
På Brandskjærutstikkeren er det i dag bunkring av LNG til
Nesoddenbåtene. I tillegg brukes arealet på landsiden til
oppstillingsplas for Color Line.

FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Filipstad og vil
inngå i en helhetlig utbygging av hele Filipstadområde.
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Filipstadkaia vest
1954-57, 1990
Pelekai
12 meter
156 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

Filipstad

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Kaia var opprinnelig en utstikker og ble bygget i årene
1954-57. Området ble siden fylt igjen i på starten av
1990-tallet ble det bygget en ny pelekai her.

DAGENS BRUK
Kaia et utstyrt med en flytende ro-ro (roll on/roll off)
rampe og brukes i dag til leilighetslast og stykkgods. Kaia
brukes også som reservekai for Stena Line ved behov for
vedlikehold og rengjøring.
FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Filipstad, og vil
inngå i en helhetlig utbygging av hele Filipstadområde.
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Filipstadkaia
Filipstad

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1909-1927, 2002
Pelekai
12 meter
473 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Filipstadkaia er en blokkmurskai bygget fra 1909 og

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

plassert 2 containerkraner her.

utover. Kaia ble utvidet i 25 meters bredde med en ny
pelekaikonstruksjon i 2002. Denne konstruksjonen dekker
den gamle Blokkmurskaien. I perioden 1990-2008 stod det
DAGENS BRUK
På Filipstad er det i dag stor havneaktivitet. Kaia brukes

Filipstad er containere. Disse blir omlastet på Ormsund og

til cruisetrafikk og marinebesøk samt lasting og lossing av

Sjursøya.

stykkgods og bulk. Blant annet tas det imot husmoduler,
samt salt, leca og betong. Det eneste som ikke tas imot på
FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Filipstad, og vil
inngå i en helhetlig utbygging av hele Filipstadområde. I
fremtiden skal Filipstadkaia brukes til anløp av marineskip,
charterbåter, skoleskip og lokalferger.
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Filipstadkaia øst
1909-1927
Blokkmurskai
7-10 meter
220 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

Filipstad

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Filipstadkaia øst er en blokkmurskai bygget fra 1909 og
utover. Kaia ble tidligere benyttet til utskiping av papir fra
Follum Fabrikker sitt anlegg på Hønefoss.

DAGENS BRUK
Området brukes som riggområde for Tjuvholmen utvikling.
Dette avsluttes i 2014 og kaia vil etter dette benyttes for
charterbåter og superyachter.

FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Filipstad,

havnepromenade. Oslo Havn KF mener at kaia bør bevares

og vil inngå i en helhetlig utbygging av hele

som en sammenhengende kaifront. Det er aktuelt å sette

Filipstadområdet. Oslo Havn KF ønsker å bruke kaia til

tilbake en gammel portalkran hit.

både chartervirksomhet, veteranbåthavn og en levende
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Tjuvholmen
Tjuvholmen

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND:
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

Tjubholmen infrastruktur
Tjubholmen infrastruktur

HISTORIE
Tjuvholmen var opprinnelig en lang, smal bergodde.

skjedde etappevis frem til 1958. Fred Olsen holdt til her

Det sies at navnet Tjuvholmen kommer av at det engang

fra 1958-1971 før de flyttet til Sørengutstikkeren. Frem

har vært et tilholdsted for tjuvpakk og drukkenbolter.

til byutviklingen begynte på Tjuvholmen ble kaianlegget

Tjuvholmen ble i tidligere tider dessuten benyttet som

benyttet til mottak av stykkgods, og spesielt jern.

rettersted. Kaibyggingen her startet opp i 1925, og
DAGENS BRUK
Tjuvholmen er med sine kulturinstitusjoner, næringsarealer

Langs Tjuvholmen er det mulig å legge til med båter,

og boliger blitt et populært område i Oslo. Astrup Fernley

etter avtale med Tjuvholmen KS, men det er ikke strøm

museet, tegnet av Renzo Piano, er med sitt karakteristiske

eller vanntilførsel på kaikant. Da området ble utviklet ble

design, et blikkfang for både besøkende og Oslos

museumsparken gitt som en gave til byen fra Oslo Havn KF.

innbyggere.
FREMTIDIGE PLANER
Tjuvholmen er ferdig utviklet. Det skal imidlertid bygges
en gangbro mellom Tjuvholmen og Filipstad som vil knytte
disse to områdene enda bedre sammen. Havnepromenaden
vil gå over denne gangbroen.
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Aker Brygge
Aker Brygge

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND:
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

Norwegian Porperty AS
Byrggedrift AS

HISTORIE
Aker Brygge er et av de eldste kaiområdene i byen, og det

forretninger, kontorer, boliger, restauranter mv. Første del av

ble drevet verksted- og skipsbyggingsvirksomhet her fra

nye Aker Brygge ble åpnet 1986.

1854 til 1981. I 1982 ble industrien lagt ned, og det ble
laget planer om å omgjøre det 60 daa store området til
DAGENS BRUK
Aker Brygge er i dag et av de mest populære shopping - og
restaurantområdene i Oslo. Det er også en stor gjestehavn
og flere lektere som ligger til kai utenfor Aker Brygge.

FREMTIDIGE PLANER
En omfattende rehabilitering av Aker Brygge er påbegynt.
Planene innebærer å vende butikkene ut mot gateplan og å
skape trivelige handelsgater, fremfor lukkede kjøpesentre.
Marinaen er omlokalisert og det er laget nedtrappinger til
sjøfronten for enda bedre tilgang til vannkanten. Nye Aker
Brygge vil være ferdigstilt i løpet av 2015.
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Rådhusbryggene

Rådhusplassen er byens storstue og Rådhusbrygge 1-4 med
Honnørbrygga i midten inngår i dette miljøet. Bryggene
utgjør et tilnærmet symmetrisk anlegg av parallelle

Hjortne

granittblokker over vannlinja. Honnørbrygga er påkostet
spesielle anledninger. Rådhusbrygge 1 er den eldste trebrygga
i havna og har stor historisk verdi.
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Reguleringsplanen for Rådhusplassen og Akershusstranda

Oslo Havn KF har forvaltning og vedlikehold av alle

ble vedtatt i Oslo bystyre i 2003. I reguleringsplanen er det

Rådhusbryggene, samt en stripe av Rådhusplassen.

fastsatt flere ulike reguleringsformål for Rådhusplassen.

I kartet under er de områdene som er markert med

Selve rådhusbryggene er regulert til henholdsvis offentlig

rødt og oransje regulert til havneformål,

trafikkområde havn, spesialområde bevaring og havn

reguleringsgrensen fungerer også som grense for Oslo Havn

maritim kultur.

KFs forvaltningsansvar.

og denne
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Tingvallakaia
PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1980-tallet
Betongkai med tredekke

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

150 meter
Oslo Havn KF/Norwegian Property
Norwegian Property

HISTORIE
Tingvallakaia er oppkalt etter de tidlige amerikabåtene i

1980-tallet med utbyggingen av Aker Brygge.

Thingvalla-linjen. Damskibsselskapet Thingvalla var et
dansk rederi som drev i emigrantfarten til USA mellom
1870 og 1898. Kaia ble utvidet og forsterket på starten av
DAGENS BRUK
Tingvallakaia er den delen av bryggene i Pipervika og ligger
nærmest Aker Brygge. Nesoddenfergene har sitt anløpsted
på Tingvallakaia. Oslo Havn KF eier betongdekket på
kaia, men har ikke ansvaret for tredekket over som eies og
FREMTIDIGE PLANER
Det foreligger ingen planer om forandring av driften på
Tingvallakaia.
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vedlikeholdes av Norwegian Property.

Rådhusbrygge 4
PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1930-tallet
REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
Spuntveggskai m/granittforblending
Offentlig trafikkområde sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
4 meter
250 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Rådhusbrygge 4 er en spuntveggskai med granittforblending
over vann. Den ligner derfor på blokkmurskaiene, da
granittforblendingen over vann er lik. Kaia ble bygget
samtidig med resten av Rådhusbryggene på 1930-tallet.
DAGENS BRUK
Rådhusbrygge 4 brukes i dag av Nesoddbåtene til å bunkre
både vann og tømme spillvann. På kaia disponeres skuret av
Norled og Indre Oslofjord Fiskarlag. Salg av fisk og reker fra
båt foregår innerst mot Rådhusplassen.
FREMTIDIGE PLANER
Oslo Havn KF prosjekterer ny øyfergeterminal fra

selve brygga, mens selve køoppstillingen vil være på

Rådhusbrygge 4 for Ruter. Dagens øyferger som går

Rådhusbrygga. På arealet innenfor Rådhusbrygge 4 er det

fra Vippetangen vil fra og med 2014 få holdeplass på

regulert inn et fisketorg, og Stiftelsen Fisketorget har en

Rådhusbrygge 4, noe som er forventet å øke antall reisende

leieavtale på grunnen.

på fjorden. Båtene vil legge til på en flytebrygge utenfor
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Rådhusbrygge 3
PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1930-tallet
REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
Spuntveggskai m/granittforblending
Offentlig trafikkområde sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
4 meter
298 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Rådhusbrygge 3 er en spuntveggskai med granittforblending
over vann. Den ligner derfor på blokkmurskaiene, da
granittforblendingen over vann er lik. Kaia ble bygget
samtidig med resten av Rådhusbryggene på 1930-tallet.
DAGENS BRUK
På Rådhusbrygge 3 har flere aktører innenfor
charterbåtvirksomheten sine lokaler og båter. Båtservice
Sightseeing, Norway Yacht Charter driver virksomheten sin
fra Rådhusbrygge 3. I tillegg har Bygdøyfergene avgangene
sine herifra.
FREMTIDIGE PLANER
Det foreligger ingen nye planer for området, men Oslo
Havn KF ønsker å rehabilitere kaidekke og legger tilrette
for mer aktiv bruk av brygga. Det vil fortsatt være
charterbåtvirksomhet i fremtiden og Bygdøyfergene vil
fortsatt gå herifra.

52

Honnørbrygga
1936-40
Trespuntekai
2,5 meter
123 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Honnørbrygga danner midtpunktet av rådhusbryggene.

brygga er påkostet med fin, meislet granittkledning og

Brygga er bygget som en trespuntkai. Brygga var

granittheller. Brygga ble bygget i 1940 og ble offisielt brukt

opprinnelig plassert lenger øst i Vika, men med byggingen

første gang 7.juni 1945, da kongefamilien kom tilbake til

av Rådhuset ble brygga flyttet slik at den ble sentrert rett

Oslo etter krigen.

nedenfor Rådhuset og i midtaksen til rådhuset. Selve
DAGENS BRUK
Honnørbrygga er selve paradebrygga i Oslo. Brygga er

av eller på. Kaia benyttes ved kongebesøk og spesielle

regulert til spesialområde bevaring - havn og fungerer i

arrangementer.

dag som en Kiss & Sail brygge. Dvs at små båter har lov
til å legge til for en kort peride for at passasjerer kan gå
FREMTIDIGE PLANER
Honnørbrygga vil fortsatt være selve paradebrygga i Oslo.
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Rådhusbrygge 2
PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1930-tallet
REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
Spuntveggskai m/granittforblending
Offentlig trafikkområde sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
4 meter
298 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Rådhusbrygge 2 er en spuntveggskai med granittforblending
over vann. Ytterste del av kaia er fundamentert med
brokar på trepeler. Kaia ble bygget samtidig med resten av
Rådhusbryggene på 1930-tallet.
DAGENS BRUK
På Rådhusbrygge 2 har flere aktører innenfor
charterbåtvirksomheten sine lokaler og båter. Trollcruise,
Oslo Fjordcruise og Oslo Cruise leier lokalene i skuret på
brygga. På tuppen av Rådhusbrygge 2 kan charterbåter
uten fast kaiplass ha av/på stigning, etter avtale med
trafikksentralen
FREMTIDIGE PLANER
Det foreligger ingen nye planer for området, men Oslo
Havn KF ønsker å rehabilitere kaidekke og legger tilrette
for mer aktiv bruk av brygga. Det vil fortsatt være
charterbåtvirksomhet i fremtiden.
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Rådhusbrygge 1
1881, 1931, 1991, 2014
Trepelekai
4-6 meter
150 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

PIPERVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn maritim kultur
Offentlig trafikkområde sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

HISTORIE
Rådhusbrygge 1 er en trepelekai. Kaien er bygget i 1881,
men er omfattende restaurert i både 1931, 1991 og 2013/14.
Kaia er en av de eldste i Oslo havn og Rådhusbrygge 1 er
den eneste bevarte kaien av denne typen.
DAGENS BRUK
Rådhusbrygge 1 er under gjenoppbygging som en kopi av
den gamle trebrygga. Den gamle brygga måtte gi tapt for
pælemark etter mudringen under Ren Oslofjord-prosjektet.
Prosjektet førte til renere vann og mer liv i fjorden og bedre
livsforhold for pælemark.
FREMTIDIGE PLANER
Kaia rustes opp i samråd med byantikvaren og vil fremstå

Utenfor denne kjernen vil det bli montert

på samme måte som da den ble bygget opprinnelig. Kaia vil

kreosotimpregnerte peler slik at brygga vil fremstå på

bli bygget som en trepelekai, men vil ha en indre kjærne av

samme måte som den opprinnelige. Ved ferdigstillelse vil

stålrørspeler forankret til fjell.

Rådhusbrygge 1 igjen bli benyttet av museumsfartøyer og
eldre charterbåter.

55

Nordre Akershuskai
AKERSHUSSTRANDA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1909-1919, 1949
Pilarkai
3-7 meter
200 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn maritim kultur
Offentlig trafikkområde sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

HISTORIE
Nordre Akershuskai er en pilarkai bygget i 1909 til 1919.
Kaia er i dag en av de kaiene som ligger nærmest byen. Kaia
ble ombygget til den formen den har i dag i 1949. Skur 28,
29 og 30 er fra 1949.
DAGENS BRUK
Nordre Akershuskai er i dag benyttet som havn for

Akershuskai finner vi skur 28, 29 og 30. Skurene inneholder

museumsskip. KNM Alta har fast liggeplass her og det

kontorer for bla. Oslo Maritime Kulturvernsenter. Mellom

samme har DS Børøysund. Langs kaia er det et aktivt

skur 28 og 29 er det uteservering om sommeren. I skur 30

maritimt kulturmiljø med flere gamle skip. På Nordre

holder havnepolitiet til og har beredskapshavn.

FREMTIDIGE PLANER
Oslo Havn KF driver pågående rehabilitering av

attraktiviteten til området. Dagens bruk fortsetter og Nordre

kaikonstruksjonen på Nordre Akerhuskai. I tillegg er

Akershuskai vil bli et senter for veteranbåtene i Oslo.

det planer for å oppgradere uteområdene på Nordre
Akershuskai for å øke både tilgjengeligheten og
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Akershusutstikkeren
1909-19, 1952
Trepelekai

AKERSHUSSTRANDA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn spesialområde skoleskipsanlegg
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Spesialområde anlegg i sjø

220 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

HISTORIE
Akershusutstikkeren er en trepelekai som ble bygget i årene
1909-1919, men ble ombygget til dagens form i 1952. Kaia
er en utstikker fra Akershusstranda. Kaia hadde opprinnelig
3 vareskur, skur 31, 32 og 33 som ble ferdigstilt i 1952.
Vareskur 31 ble revet i 1968.
DAGENS BRUK
Langs Akerhusutstikkeren har skoleskipet Christian Radich
fast liggeplass når det er i Oslo. I tillegg er det flere andre
eldre charterbåter som ligger til kai her. I skur 32 har
skoleskipet Christian Radich kontorer og lager, og i skur 33
har Trollcruise lokaler.
FREMTIDIGE PLANER
Planene for oppgradering av Nordre Akershuskai vil også

vil det derfor åpne en helt ny helårsåpen restaurant i dette

omfatte oppgradering av Akershusutstikkeren. For å øke

skuret. Dagens bruk av skur 32 vil fortsette og Christian

aktiviteten på utstikkeren ble det i 2012 bestemt at skur 33

Radic vil fortsatt ha fast liggeplass her.

skulle benyttes til restaurantdrift. I løpet av sommeren 2014
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Søndre Akershuskai
AKERSHUSSTRANDA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1909-1919, 1962, 2002
Pelekai med spuntvegg i front
11 meter
303 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Spesialområde anlegg i sjø

HISTORIE
Søndre Akershuskai ble bygget som en pelekai, i flere

da en helt ny spuntvegg i front for å kunne ta imot store

faser. Kaia er opprinnelig fra starten av 1900-tallet, men

cruiseskip.

ble ombygget og utbygget flere ganger på 1960-tallet. Kaia
ble siste gang ombygget og forsterket i 2001-2002 og fikk
DAGENS BRUK
Søndre Akershuskai er den kaia som kan ta imot de største

oppstillingsplasser for opptil 15 busser samtidig, samt hop-

skipene. Kaia brukes derfor ofte til å ta imot store cruiseskip.

on/hop-off busser og all annen trafikk som er nødvendig

Selve kaia ble modernisert i 2002 og er i dag i god

ved et anløp. Disse bussene kjører i bakkant av kaia og snur

forfatning. I forbindelse med cruiseanløp er det behov for

på Akershusutstikkeren før de stilles opp i sydenden av kaia.

FREMTIDIGE PLANER
Søndre Akershuskai skal oppgraderes på lik linje som
Nordre Akershuskai og Akershusutstikkeren. Denne
oppgraderingen vil imidlertid ikke komme i gang før etter
ferdigstillelse av de ovennevnte prosjekter. Kaia vil fortsatt
benyttes til cruise, marinebesøk og skoleskip.
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Vippetangkaia
1899-1914
Blokkmurskai
6-12 meter
275 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

VIPPETANGEN

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Vippetangkaia er en blokkmurskai som ligger på

Fiskehallen. Vippetangkaia har svært høy bygningshistorisk

Vippetangens vestside. Den østlige delen av kaia er bygget

verdi på grunn av den spesielle fundamenteringen med

i 1907 og er fundamentert på tømmerkasser. Området har

blokkmurer delvis fundamentert på tømmerkister.

flere bygninger bla. Oslo Havn KFs hovedkontor, skur 39 og
DAGENS BRUK
På Vippetangen er en ISPS-kai med høy grad av aktivitet.
Det er ofte anløp av cruiseskip, marinefartøy og yachter.
Mange bruker kaia til fisking og rekreasjon. Kaia forvaltes
av Oslo Havn KF.
FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Vippetangen og
vil inngå i en ny reguleringsplan for hele Vippetangområdet.
Kaia vil fortsatt benyttes til cruise, marinebesøk og
superyachter.
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Fiskehallen
VIPPETANGEN

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1932-1933
Blokkmurskai
9 meter
110 meter
Eiendom- og byfornyelsesetaten
Eiendom- og byfornyelsesetaten

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
På søndre del av Vippetangkaia lå det opprinnelig en

at Kong Haakon VII kom i land 25.november 1905 med

fiskehavn. Denne ble gjenfylt på starten av 1930-tallet og

kronprins Olav og dronning Maud.

det ble i 1932-33 bygget en fiskehall her etter tegninger av
Bredo Berntsen og Johannes Kløften. Det var på denne kaia
DAGENS BRUK
Fiskehallen er i dag i daglig bruk og benyttes til distribusjon
og produksjon av fiskeprodukter. I dag kommer fisken med
trailer og det leveres ikke lenger fisk over kai. Både kaia,
tomten og bygget eies av EBY. Oslo Havn KF har ingen
forvaltning av kaia foran Fiskehallen.

FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Vippetangen
og vil inngå i en ny reguleringsplan for hele
Vippetangenområdet. Det er aktuelt å bygge en
parallellforskjøvet cruisekai utenfor dagens kai.
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Utstikker III
1899-1901
Blokkmurskai
6-8 meter
280 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

VIPPETANGEN

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Sammen med Utstikker II danner denne kaia de

1897-98. I dag domineres området av kornsiloen, som med

sydligste punktene på Akershusneset. Byggingen av

sin størrelse og plassering er et av de mest iøyenfallende

disse to utstikkerne var et sentralt grep i den første

elementene i Oslo havn. Kaia er en blokkmurskai

havneplankonkurransen for Oslo som ble gjennomført i

fundamentert på tømmerkister.

DAGENS BRUK
Det er i dag maritim virksomhet i skurene på kaikant.

dette flyttes til Rådhusbrygge 4. Det er lagervirksomhet i

Kornsiloen m/losseapparat er i daglig drift og store deler av

skur 40 ytterst på Utstikker III.

kornet til Østlandet kommer inn her. Fra utstikkeren har
også øybåtene anløpssted, frem til sommeren 2014 hvor
FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Vippetangen og
vil inngå i en ny reguleringsplan for hele Vippetangområdet.
Kaia vil bli benyttet til charterbåter, fremtidig lokalferge,
superyachts samt varelevering til øyene.
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Utstikker II
VIPPETANGEN

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1901-07
Blokkmurskai
6-8 meter
397 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Utstikker II ligger øst for Utstikker III og er en
Blokkmurskai.

DAGENS BRUK
Utstikker II er idag bebygget med fergeterminalbygningen

for undergraving av kaifundamenter. Oslo brann - og

(skur 42) som tar hånd om passasjer- og godstrafikken

redningsetat (OBRE) har kaiplasser på Utstikker II til sine

til Danmark. Både Stena Line og DFDS Seaways legger

båter. Utstikker II brukes også av charterbåter.

daglig til på Utstikker II. Både Utstikker II og III er sårbare
FREMTIDIGE PLANER
Området ligger innenfor planområdet for Vippetangen og

terminal for utenlandsfergene i tråd med bystyrets vedtak

vil inngå i en ny reguleringsplan for hele Vippetangområdet.

om delt fergeterminalløsning fra 2003.

Kaia vil bli benyttet til charterbåter, fremtidig lokalferge,
superyachts samt varelevering til øyene. Det vil fortsatt være
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Revierkaia
1979-88 / 2006
Pelekai
11 meter
370 meter
Oslo Havn KF
Oslo Havn KF

VIPPETANGEN

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde havn
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Revierkaia er i dag en åpen pelekai med fra 1978 og er
bygget ut i flere omganger. Opprinnelig var det et helt lite
kaianlegg her som ble fylt igjen på slutten av 1970-tallet.
Kaia ble sist utvidet i 2006.
DAGENS BRUK
Revierkaia er idag en moderne kai og senter for passasjer-

oppstillingsplass for biler, lastebiler og løse hengere som

og godstrafikken til Danmark. Langs Revierkaia er

skal av og på fergene. På grunn av daglig trafikk er området

det liggeplass for cruiseskip og kaia brukes også tidvis

innenfor innsjekkingsområdet en permanent avstengt ISPS

av utenlandsfergene. På landsiden benyttes arealet til

sone. Revierkaia brukes også til å ta imot marinefartøy
og skoleskip. Kaia brukes også for å ta imot bulkskip og

FREMTIDIGE PLANER
Vippetangenområdet skal i fremtiden fortsatt være et
av to terminalområder for utenlandsfergene. Sammen

sporadisk last. I nordenden av Revierkaia utenfor ISPSsonen er det laget en liten nedtrapping til vannet. Denne
brukes av charterbåter for av/påstigning.

med Hjortnes skal Vippetangenområdet fortsatt være et
moderne terminalområde som skal kunne ta unna den
forventede veksten i passasjer og godstrafikken. Hele
området inngår i planområdet for Vippetangen og vil få en
ny reguleringsplan.
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Langkaia
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1906-09
Blokkmurskai
7 meter
240 meter
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Bymiljøetaten

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
Offentlig trafikkområde sjø/
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
friområde vann/sjø

HISTORIE
Langkaia ble bygget på starten av 1900-tallet og fikk navnet
sitt pga. den lange sammenhengende kaiflaten. Tidligere lå
det pakkhus på kaikanten, men i dag er Langkaia en åpen
kai uten bygninger. Kaia er en av de eldste gjenværende
blokkmurskaiene i Oslo.
DAGENS BRUK
Høsten 2012 ble kaia opparbeidet etter å ha vært

Denne delen av kaia forvaltes av Oslo Havn KF, og det

anleggsområde i lengre tid og kaia er idag en del av

er muligheter for å legge til her for kortere stopp for

Havnepromenaden. På den sydligste delen av kaia er det

både superyachter og andre mindre. Den innerste delen

montert vannfylleri og strøm samt pullerter og fenderverk.

av kaia forvaltes av Bymiljøetaten. Oslo Havn KF har
forvaltningsansvaret på kaikant og gir tillatelse til anløp.

FREMTIDIGE PLANER
Langkaia er opparbeidet og er en del av Havnepromenaden

skal muliggøres må også den innerste delen av Langkaia

som skal binde Bjørvika og Vippetangområdet sammen.

opprustes med nødvendig kaiutstyr, og forvaltningsansvaret

Oslo Havn KF ønsker å bruke hele Langkaia til anløp

må overføres til Oslo Havn KF.

av charterbåter, superyachter, flåtebesøk mv. Hvis dette
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Nylandskaia nord
2010
87 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
Område i sjø (sone for kulturbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
og gjestehavn)

HISTORIE
Nylandskaia nord og syd ble anlagt i 2010 i forbindelse
med byggingen av vegvesenets senketunell E18 mellom
Revierkaia og Sørenga.

DAGENS BRUK
Kaia brukes i dag av charterbåter, superyachter og seilskuter.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen. Oslo
Havn KF ønsker å bruke kaia til anløp av charterbåter,
superyachter og seilskuter.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Nylandskaia syd
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

2010
85 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
Nylandskaia syd og nord ble anlagt i 2010 i forbindelse
med byggingen av vegvesenets senketunellen E18 mellom
Revierkaia og Sørenga.

DAGENS BRUK
Kaia brukes i dag av charterbåter, superyachter og seilskuter.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikautbyggingen. Oslo
Havn KF ønsker å bruke kaia til anløp av charterbåter,
superyachter og seilskuter.
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REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
Område i sjø (sone for kulturbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
og gjestehavn)

Sukkerbiten
REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Friområde vann/sjø
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
Kaiområdet sør for Operaen het opprinnelig

nord og et kontorbygg i sør. Oslo havnevesens tekniske

Bjørvikautstikkeren. Her drev Nyland Mekaniske

avdeling hadde kontorer her fra 1974 til 1987, da hele

Verksted skipsverft fra 1857-1972. I 1973 ble de gamle

administrasjonen flyttet sammen i nye kontorlokaler på

verkstedbygningene revet, unntatt en betonggarasje i

Vippetangen. I Oslo Havn KF gikk denne bygningen under
navnet ”Gynekologen”, da ingeniørene den gang gikk med

DAGENS BRUK
HAV Eiendom AS har i dag ulike aktiviteter på Sukkerbiten.

hvite frakker. Bryggearbeiderne brukte deretter bygningen
under navnet ”Sumpa” frem til 2005. Fjordbykontoret

Området har både et utkikkstårn og en sommerrestaurant. I

gav deretter bygningen og dermed området navnet

tillegg brukes området som arrangementsområde ved ulike

”Sukkerbiten”

festivaler. Langs kaiene kan det legges til båter. Det er Oslo
Havn KF som tildeler kaiplass her.
FREMTIDIGE PLANER
Sukkerbiten skal bli byggeområde for allmennheten.
Området vil ha en relativ lav utnyttelse med bebyggelse i
maks 2 etasjer. Oslo Havn KF ønsker å bruke kaia til anløp
av charterbåter, superyachter og seilskuter.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Akerselvas utløp
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde, annet
fotgjenger areal
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Friområde vann/sjø
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
I Akerselva har det siden gammelt av vært havn for
fritidsbåter. Etter utbyggingen av jernbanen og veianleggene
(Bispelokket) ble det mindre av dette men det ligger fortsatt
fritidsbåter til kai i Akerselva.
DAGENS BRUK
Området brukes relativt lite i dag, men det har til tider vært
ansamling av fritidsbåter her. Pga. uklare ansvarsforhold
mellom Oslo Havn KF og Bymiljøetaten har det ikke vært
lagt tilrette for båtanløp her.
FREMTIDIGE PLANER
Området vil bli en del av den nye ”Akerselva-allmenningen”
og ha nedtrappinger til elva.
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Paulsenkaia sør (B14/15)
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Allmennytting formål - akvarium
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Friområde vann/sjø

Kulturbyggene i Bjørvika
Kulturbyggene i Bjørvika

HISTORIE
Paulsenkaia sør var opprinnelig en trespuntekai bygget i
1863. Mesteparten ble revet i forbindelse med byggingen av
senketunnelen i Bjørvika.

DAGENS BRUK
Paulsenkaia sør består i dag av en steinmolo som går ut
til et naust. Naustet i Bjørvika ble bygget på dugnad av
arkitektstudenter våren og sommeren 2012. Naustet brukes
som en intim utendørsscene.
FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen.
Paulsenkaia sør er regulert til allmennytting formål
(akvarium, kultur) med tilhørende friområde sjø.
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Paulsenkaia midt (B5)
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND: Under regulering /Munchmuseum
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Kulturbyggene i Bjørvika
Kulturbyggene i Bjørvika

HISTORIE

DAGENS BRUK
Paulsenkaia midt brukes i dag til brakkerigg. Oslo Havn KF
har et verneverdig støpejernsskur stående på området (skur
61). Det foregår ingen havnedrift på området.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen. På
Paulsenkaia midt er det planlagt oppført en nytt Munchmuseum, basert på Lambda konseptet. Det er også planlagt
en gondolbane fra Paulsenkaia som skal strekke seg opp
til Ekebergrestauranten. Det kan i fremtiden skal være
stoppested for lokalferge her.
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Friområde sjø

Paulsenkaia nord
1870-tallet
Betongkai på trepeler
5 meter
140 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
Friområde vann/sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

HISTORIE
Paulsenkaia er oppkalt etter grosserer Hans Arnt Harvig
Paulsen (1832-1914), som eide brygga fra 1880-årene
til 1904. På kaia hadde brannvesenet, havnepolitiet og
tollvesenet lokaler. Paulsen ble bare kalt ”Køla-Pålsen” og
var kullhandler. Det siste lille skuret til ”Køla-Pålsen” stod
like ved Bispelokket og ble revet i 2011.

DAGENS BRUK
Paulsenkaia nord brukes i dag som veiareal og brukes ikke
til havnerettet drift.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikautbyggingen.
På Paulsenkaia nord er det regulert inn et stort bolig og
næringsareal. Langs Paulsenkaia vil stasjonsallmenningen
strekke seg.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Bispevika
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1961-71
Betongkai på trepeler
5 meter
150 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
Bispekaia ble bygget i perioden 1871-1875 og ble senere
utvidet på starten av 1960-tallet. I mellomkrigsårene holdt
Sørensen & Lie`s Kullkompani til på kaia og hadde bla to
losseapparater for kull.
DAGENS BRUK
Bispevika er i dag riggområde utbyggingen på Sørenga.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen. Hav
Eiendom utvikler i Bispevika totalt 300 boliger med næring
og servering i første etasje. Mellom bebyggelsen og sjøen
skal det anlegges en havnepromenade som følger Bispevikas
planlagte bue.
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REGULERINGSFORMÅL LAND: Byggeområde for boliger. Offentlig
trafikkområde og friområde vann/sjø
Friområde vann/sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Sørengutstikkeren vest
1961-71
Pelekai
9 meter
360 meter
Hav Eiendom
Bjørvika infratruktur

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Offentlig trafikkområde sjø

HISTORIE
Sørengutstikkeren ble bygget i perioden 1961-71. Kaia er

lagerområder på Sørenga. Fred Olsen flyttet virksomheten

en åpen pelekai med peler som er rammet gjennom tykke

sin fra Tjuvholmen til Sørenga i 1971. Hele Sørenga ble

lag av leirmasser til fjell. Utstikkeren ble benyttet til roll-

solgt fra HAV Eiendom AS til Sørenga Utvikling, som har

on/roll-of last og det var store oppmarsj-, parkering- og

ansvaret for å bygge omkring 950 leiligheter på utstikkeren.
Kaia er en åpen pelekai med peler som er rammet gjennom

DAGENS BRUK
På Sørenga er det i dag rundt 950 leiligheter og noen

tykke lag av leirmasser til fjell.

næringslokaler. Ytterst på utstikkeren vil det bli laget
en park m/ sjøbad. Rundt hele Sørengutstikkeren vil
Havnepromenaden strekke seg. Store deler av Sørenga er
ferdigstilt og det er Bymiljøetaten som overtar ansvaret for
forvaltningen ettersom byutviklingen ferdigstilles.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikautbyggingen.

Per idag er det ikke tilstrekkelig fortøyningsutstyr på Søreng

Det er i dag regulert anløp av lokalferger helt nord på

utstikkeren. Kaia er heller ikke dimensjonert for å tåle

Sørengutstikkeren v/Kongsbakkeallmenningen.

belastningen fra fortøyde båter. Det foreligger ingen planer
for ytterligere utvikling av Sørengautstikkeren.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Sørengutstikkeren øst
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1961-71
Pelekai
9 meter
315 meter
Hav Eiendom
Bjørvika infrastruktur

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
Offentlig trafikkområde sjø,
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
småbåthavn

HISTORIE
Sørengutstikkeren ble bygget i perioden 1961-71. Kaia er

lagerområder på Sørenga. Fred Olsen flyttet virksomheten

en åpen pelekai med peler som er rammet gjennom tykke

sin fra Tjuvholmen til Sørenga i 1971. Hele Sørenga ble

lag av leirmasser til fjell. Utstikkeren ble benyttet til roll-

solgt fra HAV Eiendom AS til Sørenga Utvikling, som har

on/roll-of last og det var store oppmarsj-, parkering- og

ansvaret for å bygge omkring 950 leiligheter på utstikkeren.
Kaia er en åpen pelekai med peler som er rammet gjennom

DAGENS BRUK
På Sørenga er det i dag rundt 950 leiligheter og noen

tykke lag av leirmasser til fjell.

næringslokaler. Ytterst på utstikkeren vil det bli laget
en park m/ sjøbad. Rundt hele Sørengutstikkeren vil
Havnepromenaden strekke seg. Store deler av Sørenga er
ferdigstilt og det er Bymiljøetaten som overtar ansvaret for
forvaltningen ettersom byutviklingen ferdigstilles.
FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen. Rundt

Det foreligger ingen planer for ytterligere utvikling av

hele Sørengautstikkeren vil Havnepromenaden strekke

Sørengutstikkeren.

seg. Store deler av Sørenga er ferdigstilt. På østsiden
av Sørengutstikkeren er det regulert inn småbåthavn.
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Lovika
1972
Blokkmurskai
6-8 meter
60 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenade/kai for passasjerbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
Friområde vann/sjø

HISTORIE
Kaia ligger innerst i Loenga og ble bygget samtidig som
Loengkaia.

DAGENS BRUK
I Lovika er det anlagt en pocket-park bestående av både
gress, sittebenker og noen containere.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikautbyggingen. Lovika
vil etter planen utvikles med bolig og næringsbygg. HAV
Eiendom AS er forslagsstiller for bebyggelsen på disse
arealene.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Loengkaia
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1972
Blokkmurskai
6-8 meter
156 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
Området mellom Loengkaia og Sørengutstikkeren kalles for
Lohavn. Loelva hadde tidligere sitt utløp her, før den ble lagt
i kulvert under Ekebergåsen. Selve Loengkaia ble bygget i
1972 er en pelekai.
DAGENS BRUK
Loengkaia brukes i dag av charterbåter og mindre båter for
vedlikehold og kortere opplag. Arealet på landsiden benyttes
i dag til riggområde og oppstilling av chassis til frakt av
containere.
FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen.
Loengkaia vil etter planen utvikles med bolig og
næringsbygg. HAV Eiendom AS er forslagsstiller for
bebyggelsen på disse arealene.
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REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenaden/kai for passasjerbåter
Friområde vann/sjø
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

Grønlikaia nord
1907-1919
Blokkmurskai på trepeler
6-8 meter
240 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenaden/kai for passasjerbåter
Byggeområde for boliger og
REGULERINGSFORMÅL SJØ:
friområde sjø

HISTORIE
Grønlikaia nord ble bygget i perioden 1907-19. Kaia er en
blokkmurskai fundamentert på trepeler.

DAGENS BRUK
Grønlikaia nord brukes i dag til utskiping av særlig
forurenset masse til Langøyene.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikautbyggingen.
Grønlikaia vil etter planen utvikles med bolig og
næringsbygg og lokalferge anløp.
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BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

Grønlikaia syd
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

1907-1919, 1949
Blokkmursmai
6-8 meter
260 meter
Hav Eiendom
Hav Eiendom

HISTORIE
Grønlikaia syd ble bygget som en utstikker i 1919, men ble
utvidet i 1949. Området mellom utstikkeren og den gamle
Ekebergkaia ble fylt igjen i 1986. Grønlikaia og myggbukta
var terminal for Christiania Spigerverk. Kaia er bygget som
et blokkmurskai fundamentert på trepeler.
DAGENS BRUK
Grønlikaia nord brukes i dag til utskiping av jernskrap og
mottak av jernprodukter. Skrapet blir sendt til Mo i Rana og
det kommer tilbake som jernprodukter til byggeindustrien.

FREMTIDIGE PLANER
Området inngår som en del av Bjørvikutbyggingen.
Grønlikaia vil etter planen utvikles med bolig og
næringsbygg. HAV Eiendom AS er forslagsstiller for
bebyggelsen på disse arealene. Oslo Havn KF ønsker at det
legges tilrette for lokalfergeanløp langs Grønlia.
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REGULERINGSFORMÅL LAND: Offentlig trafikkområde gangvei/
havnepromenaden/kai for passasjerbåter
REGULERINGSFORMÅL SJØ: Byggeområde for boliger og
friområde sjø

Buffersone Kongshavn
BJØRVIKA

BYGGEÅR:
TYPE KAI:
KAIDYBDE:
KAILENGDE:
GRUNNEIER:
FORVALTNINGSANSVAR:

REGULERINGSFORMÅL LAND:
REGULERINGSFORMÅL SJØ:

HISTORIE
Bassenget mellom Grønliutstikkeren (Grønlikaia syd)
og Ekebergkaia ble fylt igjen i 1986. Denne bukta ble på
folkemunne kalt for Myggbukta. Området består av en
steinfylling som ble planert og asfaltert.
DAGENS BRUK
I Myggbukta er det i dag tankanlegg for lastebiler. I tillegg er
det lagerområde for Oslo Havn KF.

FREMTIDIGE PLANER
Hele området ligger innenfor reguleringsplanen for Bjørvika

her og det kan være aktuelt å sette opp en gammel

og skal opparbeides som en buffersone. Oslo Havn KF

portalkran fra Sjursøya her. Havnepromenaden vil også få

ønsker at området skal blir et senter for beredskapetater som

sin avslutning her.

Oslo Brann- og redningsetat, havnepolitiet og taubåtene. I
tillegg skal være kaiplass her for charterbåter, veteranbåter,

HAV Eiendom AS er forslagsstiller for bebyggelsen på disse

superyachter mv. Oslo Havn KF har lagret et av husene fra

arealene.

den gamle Kongshavn-bebyggelsen som skal gjenoppføres
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Oslo Havn KF KF
Postboks 230 Sentrum
N-0103 Oslo
Besøksadresse
Akershusstranda 19, Skur 38
E-post: postmottak@hav.oslo.
kommune.no
Tlf: 02 180
www.oslohavn.no
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