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Vedtatt uttalelse fra Oslo Venstres årsmøte 2007: 
 
Venstre kjemper videre for fjordbyen 
 
Nei til høyhus i Bjørvika 
Oslo Venstre ønsker en åpen og tilgjengelig byplanløsning i Bjørvika som legger til rette for 
en menneskevennlig bydel av høy arkitektonisk kvalitet. For Venstre er det viktig å sikre at 
Bjørvika utvikles til en variert og levende bydel. Gater, plasser og parker må ha høy kvalitet. 
Samtidig som tilgjengeligheten til sjøen må utvikles til ikke bare å være god – men svært 
god. 
 
Oslos særpreg ligger i den intime storbyen, og i opplevelsen av et storslagent amfi 
omkranset av karakteristiske åsrygger. Oslos «skyline» skal være de grønne åsene rundt 
byen. Det må derfor settes en stopper for bygging av flere høyhus i Bjørvika som sperrer for 
utsikten til Ekebergåsen og fjorden flere steder i byen. 
 
Bjørvika har også stor betydning for lysforhold, siktlinjer og utlufting av byen. En lang rekke 
med høyhus vil innebære dårligere luft, virvelvinder mellom blokkene og lange skygger 
innover i byen. Man må unngå en ”bygningsmur mellom den bakenforliggende byen og 
sjøen, og sikre fysisk og visuell kontakt mellom Grønland og fjorden. 
 
Oslo Venstre vil at kommunen i samarbeid med Bjørvika Utvikling legger til rette for å 
redusere kravet til utnyttelsesgrad,  og sier et forsatt nei til høyhus i Bjørvika. 
 
 
Mindre trafikk 
Finansiering og bygging av senketunnel – slik at trafikken kan ledes under området og ikke 
gjennom området – er den viktigste politiske forutsetningen for å kunne etablere en ny bydel i 
Bjørvika.  
 
Oslo Venstre vil at veibehovet i Bjørvika revurderes som ledd i arbeidet med å legge nye 
planer rundt Operaen og indre del av Bjørvika. Oslo Venstre vil ha færre store veier i 
Bjørvika, og benytte frigjort veiareal til flere lave bygninger. Alternative trafikkvurderinger må 
kunne åpne for utbyggingsløsninger som omfatter en mindre dominerende Nylands Alle og 
en annen løsning for trafikken i Operagaten/Langkaigaten. Båt må inngå som en naturlig del 
av transportsystemet i Fjordbyen. 
 
 
Mer miljø 
Utbygging og utvikling av nye områder (som Bjørvika og Filipstad) gir en unik mulighet til å 
velge framtidsrettede og miljøviktige løsninger. Oslo Venstre vil stille krav om 
lavenergiboliger, klimanøytral oppvarming og miljøriktige materialer i alle nye 
utbyggingsprosjekter. 
 
 
Filipstad 
Oslo Venstre vil åpne for oppstart for utbygging av Filipstad i kommende bystyreperiode og 
benytte deler av disse inntektene på veier, parker og plasser i Bjørvika. Ved å trekke 
Filipstad inn i finansieringen vil det bli mulig å  redusere høydene i Bjørvika, og få en ny og 
bedre byutvikling langs hele sjøfronten. 
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Bjørvika har en viktig rolle som nærmiljø for den nye storslåtte operaen. For at nærmiljøet 
skal bli best mulig er Oslo Venstre er opptatt av å få samlet flere kulturinstitusjoner i Bjørvika. 
Det bør vurderes flytting av Universitets Kulturhistoriske Museum (UKM) til området mellom 
Middelalderparken og sjøfronten, samt å utvide Middelalderparken rundt. Oslo Venstre 
ønsker også å få vurdert etablering av et nytt Munchmuseum i Bjørvika, som tilfredsstiller alle 
konservatoriske og sikkerhetsmessige krav, med tilstrekkelig utstillingskapasitet og som 
sammen med den nye operaen vil kunne utgjøre Norges viktigste kulturbygg. Alt dette må 
det tas hensyn til i det videre planleggingsarbeidet.  
 
 
 
Kontaktinformasjon: 
Ola Elvestuen     tlf. 90 85 47 75 
Venstres 1. kandidat til bystyret 


