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Oslo; Aker Brygge, Oslos Centrala Sjösida

Göteborg; Eriksberg, Norra Älvstranden

Helsingborg; Norra Hamnen, H99- området

Malmö; Bo01- området, Västra hamnen 

Västerås, Östra hamnen, Centrala strandzonen, 

Stockholm; Sickla Udde & Sickla Kaj, Hammarby Sjöstad  

Helsingfors; Gräsviken, Västra hamnen

Referensstudie

Många olika hamnstäder har nu följt trenden och omvandlat olika typer av områden intill vatten, därför känns det 
aktuellt och intressant att studera några av dem. Vi har valt ut sju olika städer i Norden som har genomfört eller är på 
god väg att genomföra vattenprojekt. De städer och projekt som ingår i studien är följande: 

Vi har under hösten 2002 besökt Eriksberg, Aker Brygge, Östra Hamnen och Hammarby Sjöstad. De övriga områdena, 
H99-området,   Bo01-området samt Gräsviken, besöktes under våren och sommaren 2001.
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7 ha
1984-1991      
2,5   
350    
170 000 kvm 
0,5 km 

area:
 byggår:

e-tal:
antal lgh:

verksamhetsyta:
 avstånd till centrum:

1 Plan- og Bygningsetaten Oslo, 1997
2 Breen, A. & Rigby, D., 1996

AKER BRYGGE

Oslo
Oslos centrala sjösida

Oslo ligger intill öppet hav och har alltid varit en av de viktigaste hamn- och skeppsstäderna 
i Norge. Oslos centrum karakteriseras av två djupa vikar, Pipervika i väster och Björvika i 
öster. Aker Brygge är lokaliserat ca en halv km från centrum på den västra sidan av Pipervika. 
Området är ca 7 ha stort och användes tidigare till trafik, varvs- och hamnverksamhet. Inom 
loppet av de senaste 15 åren har Aker Brygge omstrukturerats som resultat av långsiktig 
planering i samspel med offentliga och privata investerare.1 Området anses idag vara en 
attraktiv stadsdel och ett av Europas främsta omvandlingsområden.2 Aker Brygge lanserades 
genom diverse kulturevenemang och innehåller idag kontorsverksamhet, shopping, nöje, kultur 
samt bostäder.1

K1
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1 Plan- og Bygningsetaten Oslo, 1997
2 Breen, A. & Rigby, D., 1996

3 Jonsson, G., 1989
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Projektets förutsättningar

I början av 1980-talet började Oslo kommun fundera 
på Aker Brygges framtid.2 Tre faktorer låg bakom 
omvandlingsplanerna. Den första faktorn var 
nerläggningen av hamnverksamheten. Där Aker Brygge 
ligger idag låg tidigare Akers mekaniska verkstad. 
Verksamheten var en av de viktigaste i Oslo med omkring 
2000 arbetare. 1970-talets kris inom varvsindustrin 
medförde att verksamheten lades ner 1982, efter 130 år av 
verksamhet.1 Ägaren till båtvarvet, Aker AS, tog istället 
initiativ till en förnyelse av området genom att bl a bilda 
ett nytt bolag, Aker Brygge ANS.2

Den andra utlösande faktorn till omvandlingen av Aker 
Brygge var omlokaliseringen av trafiksystemet i Oslo. 
Den förste och viktigaste länken i det nya systemet var 
utbyggnaden av Oslotunneln, som idag går under stadens 
centrum.1 Pipervika var framtill 1990-talet dominerat av 
trafiktransporter. I samband med den ökade trafikmängden 
på 1970-talet byggdes trafiksystemet ut. Samtidigt växte 
dock insikten om miljöfrågorna och nya trafiklösningar 
utvecklades. Huvudvägnätets struktur i regionen var 
tidigare uppbyggd så att all genomfartstrafik korsade 
stadens centrum längs kajen på motorväg E18. Den tunga 
trafiken ledde till trafikstockningar och systemet utgjorde 
en stor barriär ner till vattnet. Trafiken medförde dessutom 

problem för staden i form av buller, damm, föroreningar 
och ytkrävande trafikapparater.1  Staden beslutade därför 
att den större huvudvägen skulle grävas ner och ledas 
genom en tunnel under bl a Rådhusplatsen och Aker 
Brygge.2 Genom att flytta 70 000 fordon som passerade 
dagligen utanför Rådhuset under jord, kunde barriären 
mellan centrum och havet reduceras. Tunneln förbättrade 
dessutom tillgängligheten till centrum och trafiken flyter 
nu bättre genom staden. Den nya tunneln öppnades 
1990 och 1994 kunde Rådhusplatsen helt stängas av för 
biltrafik. Detta gav möjligheten att bygga ett nytt spår för 
spårvagn ner till Aker Brygge. Spåret byggdes 1995 och 
är finansierat av stat, kommun och lokala näringsidkare.1

Den tredje faktorn bakom omvandlingen var att 
Vestbanestationen strax norr om Aker Brygge lades 
ner. Järnvägsanläggningen anlades på området i slutet 
av 1800-talet och skar av staden från vattnet. Genom 
att istället förlägga järnvägstrafiken under jord och 
koncentrera verksamheten till Oslo centralstation blev 
marken tillgänglig för annan användning, vilket förstärkte 
kontakten mellan staden och fjorden.3

B2
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1 Plan- og Bygningsetaten, Oslo, 1997  2 Breen, A. & Rigby, D., 1996 3 Jonsson, G., 1989
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Planprocess

Omvandlingen av Aker Brygge föregicks av ett beslut 1981 
om att utveckla hamnområdena längs hela Oslos centrala 
sjösida. Det var främst ägarna till hamnverksamheten, 
Akergruppen, tillsammans med kommunstyrelsen som 
låg bakom omvandlingsplanerna. Det var möjligt att 
starta upp detta stora projekt pga att Oslo hade en god 
ekonomisk tillväxt. Samtidigt blev frågor om miljön 
allt viktigare och nya möjligheter till samarbete mellan 
privata och offentliga sektorer uppkom. 1 

När Aker mekaniska verkstad lades ner 1982, 
omorganiserade ägarna verksamheten. Akerkoncernen 
ägde stora lediga områden efter skeppsverksamheten, 
vilket gav idén till att utveckla hamnområdet till 
en ny stadsdel, där även Akers nya kontor kunde 
inrymmas. Efter initiativ från den privata markägaren 
tillsammans med offentliga myndigheter utlystes 1982 
en idétävling om Oslos sjösida. Det förslag som vann 
redovisade en utveckling av Aker Brygge och den 
västra järnvägsstationen. Hamnverksamheten föreslogs 
dessutom flytta österut bort från stadens centrum. 
Utifrån det vinnande förslaget utarbetade staden en 
kommundelplan (kan jämföras med den svenska 
översiktsplanen) för hela Oslos sjösida. Planen gav ramar 
och riktlinjer för utvecklingen av hela hamnområdet 

och fastlade allmänhetens kontakt med vattnet. Utifrån 
tävlingsresultatet utarbetades sedan även en detaljplan 
för Aker Brygge. I början av planarbetet ingick också de 
kommunägda områdena Tjuvholmen och Vestbanestation 
i projektet. Dessa skulle bl a innehålla opera, badhus 
och akvarium mm, men områdena blev inte utbyggda 
eftersom det fattades investerare. Idag finns planer för 
ett bibliotek på tomten kring Vestbanestation och hösten 
2002 avgjordes en tävling om Tjuvholmens vidare 
utveckling.1

Den första utbyggnaden av Aker Brygge påbörjades 1984 
och var färdig sommaren 1986. Denna etapp omfattade 
tre kontors- och handelskvarter samt platsen närmast 
Rådhuset. Byggnadsetappen var en stor ekonomisk 
framgång för byggherrarna, då byggnaderna hade 
betalats inom loppet av några få år. Arbetet med den andra 
etappen började därför strax efter. På grund av börskrisen 
i New York 1987 kombinerat med en överetablering av 
kontorsyta i Osloregionen, blev denna etapp, som stod 
färdig september 1989, dock inte lika lönsam.1 Sista 
etappen av Aker Brygge var kvarteret Stranden AS som 
byggdes 1989-90. Byggnaden ligger längs dockan och 
avslutar Aker Brygge mot sydväst. Huset har fått mycket 
uppmärksamhet och blev så populärt att alla lägenheter 
och lokaler var sålda redan i början av utbyggnaden.2

Aker Brygge var ett projekt som kom till under en tid som 
präglades av stor ekonomisk aktivitet. Detta ledde till ett 
högt tempo och behov av snabba avgöranden. Byggandet 
av Aker Brygge gick därför snabbt, om en jämförelse 
görs med liknande projekt världen över. Planprocessen 
samt förhållandet mellan det privata näringslivet och 
de offentliga myndigheterna präglades dessutom av nya 
och icke traditionella samarbetsformer.1 Genomförandet 
av projektet karaktäriserats av förhandlingsplanering, 
där det viktiga var att lösa uppgiften, inte huruvida det 
gjordes i privat eller offentligt regi. Istället för styrning 

efter fastställda planer förhandlades gemensamma 
lösningar fram i varje enskild fråga. Kommunen och 
privata intressenter kunde på så vis etablera gemensamma 
projekt med stor andel privat kapital. Akergruppen gavs t 
ex en mycket aktiv roll i planeringen och genomförandet 
av förnyelsen. Detta innebar att tjänstemännen 
inom den offentliga sektorn gavs en omfattande 
förhandlingsfullmakt vid förhandling med de privata 
organisationerna. IN/BY, Institut för Byutvikling, en 
stiftelse som initierarprojekt, fungerade dessutom som en 
samordnare mellan kommunen och privata intressenter.3

Hela utvecklingen av Aker Brygge inkluderar en grupp 
av elva enskilda byggnader som hör ihop. Trots många 
olika ägare och innehåll, är Aker Brygge ett unikt 
administrativt område. Det privata företaget, Bryggedrift 
A/S, sköter underhåll och handhar många traditionella 
kommunala funktioner.2

Offentliga myndigheter har bidragit till projektet 
på olika sätt. Staten betalade bl a ombyggnaden av 
infrastrukturen; bil- samt järnvägstunnel. De privata 
investerarna stod för lokal infrastruktur som gator, 
torg och gångvägar och har även hand om skötsel och 
underhåll av dessa. Aker Brygge fick också ekonomiska 
bidrag till etablering av kulturaktiviteter i området. 
Tanken var att kulturverksamheterna skulle fungera som 
dragkraft till den nya stadsdelen. Innan området byggdes 
ut anordnades därför konserter och teaterföreställningar 
i de gamla varvsbyggnaderna. De olika evenemangen 
ledde till en förändring av Aker Brygges image. Från 
att ha varit ett smutsigt verksamhetsområde, blev Aker 
Brygge känt som en dynamisk, modern och spännande 
del av staden. Dessutom flyttades angöringsbryggan för 
båtarna från grannkommunen Nesodd till Aker Brygge 
och en ny spårvagnslinje byggdes med hållplats intill 
området. Detta har medfört att människor idag rör sig 
genom området i större utsträckning än tidigare.1 

Symbol som visar Oslos strategi 
för utvecklingen av sjösidan.
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Vestbane-
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Tjuvholmen

III

4
5

Resultat

Planstruktur
Aker Brygge ligger sydväst om Oslo centrum. Området 
är rektangulärt i formen och avslutas i söder mot den 
gamla varvsdockan. I öst gränsar området till Pipervika 
och i norr till det gamla Vestbaneområdet. Området är 
utbyggt i tre olika etapper med start i norr. Etapperna är 
väl sammanlänkade tack vare en rätvinklig huvudstruktur 
och de bevarade byggnaderna från den gamla varvstiden 
är sammanfogade med den nya strukturen. Kvarteren är 
stora men delas upp av mer oregelbundna gränder. De 
nya byggnaderna är i sig själva relativt små och länkas 
ihop via gångarbroar eller inglasade gallerior (se B3). 
Centralt i området går en huvudaxel (se B4) från varvets 
gamla huvudentré, som via en större torgbildning (se B5) 
till slut mynnar vid dockan. Övriga gator strålar mot detta 
huvudstråk, vilket gör att havet kan skymtas även inifrån 
områdets kärna (se B6). Längst havslinjen i nordsydlig 
riktning förlängs stråket från centrum till vattnet längs 
den breda kajpromenaden.

1

2

3

4

5

I, II, III

Dockan

Bryggetorget

Färjelägret

Spårvagnshållplats

Rådhusplatsen

Etapper

Bevarad bebyggelse

Nytillförd bebyggelsePlankarta skala 1:5000

Huvudaxel
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Aker Brygge

Trafik och tillgänglighet
Hela Aker Brygge är bilfritt ovan mark. Trafiken leds 
istället till området via underjordiska garage som är 
direkt anslutna till byggnaderna. Infart och utfart till 
detta underjordiska system sker ovan jord i norr (se 
B7) och ansluts till Oslotunneln i öst. Detta medför 
att gatusystemet ovan jord endast är till för gång- och 
cykeltrafikanter. Varutransporter till verksamheter tillåts 
dock längs kajen och inne i området tidigt på morgonen.4 
Parkeringsanläggningen under jord är privatägd men 
är tillgänglig både för boende, arbetande och för 
allmänheten.2  Kollektivtrafik till och från området finns 
i form av buss, spårvagn och färjor.5 Färjorna som går 
till grannkommunen Nesoden medför att det passerar ca         
8 000 resande människor i området varje dag.1

Bebyggelse
De tre olika utbyggnadsfaserna i Aker Brygge är ritade 
av tre olika arkitektkontor under olika tidsperioder. Detta 
medför att arkitekturen i området är mycket varierad. 
Sammanlagt består hela området av 11 byggnader. 
Etapp ett är ung 50 000 kvm stor och består av tre större 

byggnader (se B4). Två av byggnaderna är från varvstiden, 
vilka är bevarade och renoverade och den tredje byggnaden 
är nybyggd. Den andra etappen omfattar fyra byggnader 
med gemensamt underjordiskt garage, gator och en större 
offentlig plats; Bryggetorget. En småbåtshamn var också 
en del av förnyelsen. Området knyter direkt an till etapp 
ett och omfattar ca 100 000 kvm, exklusive garaget.1 Till 
skillnad från den första etappen som domineras av de 
gamla varvsbyggnaderna, består den andra etappen av 
tidstypisk arkitektur som är mer detaljrikt utförd (se B5, 
B6, B10). Passager går mellan byggnaderna och skapar 
starka och tydliga siktlinjer mot vattnet. Byggnadernas 
bottenvåningar och mellanvåningar är anpassade för 
att inrymma olika typer av verksamheter. I de högre 
våningarna finns lägenheter.2  Sista etappen av Aker Brygge 
är Stranden AS (B3, B8, B9) som består av ett bostads- och 
kontorshus på ca 20 000 kvm.1 Bebyggelsekomplexet 
har tio våningar och inrymmer totalt 120 lägenheter. 
I våning ett och två finns kontor, restauranger och 
butiker och våning tre till tio innehåller bostäder. Under 
huset finns ett parkeringsgarage, förråds- och tekniska 
utrymmen. Lägenheterna har en yta på mellan 40 och 

1 Plan- og Bygningsetaten, Oslo, 1997 
2 Breen, A. & Rigby, D., 1996
4 Byen A-L., 1 oktober, 2002

3 Nissen Brodtkorb, K., 1991

500 kvadratmeter. Alla lägenheter är genomgående och 
har bra solförhållanden, fjordutsikt samt balkonger. På 
våning tre finns ett gemensamt gårdsrum. Entréerna är 
förlagda till gator, gränder och arkader. Huset omges 
av vatten på två sidor samt har vatten under delar av 
byggnaden. Fasadernas material är tegel, glas och stål för 
att smälta in i omgivningens varvskaraktär.3 Stranden A/S 
röstades fram som den populäraste nya byggnaden i Oslo 
i en opinionsundersökning som gjordes av en av stadens 
tidningar.2

Aker Brygge består av en mix av ny djärv arkitektur och 
omgjorda gamla byggnader som använts i båtvarvets 
verksamhet. Våningsantalet varierar i området från 
tre till tio våningar. Det totala lägenhetsantalet är ung 
350. Fyra huvudelement har bevarats från den gamla 
varvsverksamheten, dels för att ge området en historisk 
förankring och dels för att ge staden ett kulturminne. 
Maskin- och snickarverkstaden är ombyggd invändigt, 
men är helt bevarad exteriört. Tegelstensmuren med 
huvudingången till varvet är också bevarad, även om 
delar av muren revs vid förnyelsen. Den södra dockan 

5 Bratten, E. (red.), hösten 2002
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Upplevt kajrum, 1:1000

är bevarad och används idag till småbåtshamn och kajen 
mot Pipervika har sin ursprungliga utformning. 1

De smala byggnaderna mot Pipervika har fasader som 
består av både öppna och mer slutna fält. Längs med 
kajpromenaden är byggnaderna lika i skala och/eller 
färgval, utan att blir för monotona (se B12). Husen vid 
kajen består av tegel som visuellt knyter an till de gamla 
varvsbyggnaderna, vilket binder samman sjösidan till en 
helhet.1 

Utemiljö
Då Rådhusplatsen blev fritt från biltrafik genom 
tunnelbygget förnyades platsen till ett område främst för 
gående och cyklister (se B13). Aker Brygge fick på så vis en 
direkt anslutning och koppling till centrum, via ett bilfritt 
område.1 Ett viktigt element för att försöka få området 
att hänga samman var utformningen av den offentliga 
miljön. Då nästan all biltrafik är förlagd under jord utgör 
gatorna ett enda stort gångstråk.1 De större offentliga 

ytorna utgörs av Bryggetorget (se B14, B16) med dess 
huvudstråk, kajstråket och gatorna mellan dessa. Även 
galleriorna inne i de större byggnaderna är offentliga rum, 
åtminstone under större delen av dygnet.2 

Skillnaden mellan privata och offentliga ytor är tydliga i 
de flesta fall, då många bostadsgårdar ligger en eller flera 
våningar upp i husen. Gränderna mellan husen i kvarteren 
utgör en halvprivat zon som upplevs något mer intima än 
resterande stråk.

Då  Aker Brygge har fått behålla sin hamnkaraktär med bl a 
hårdgjorda kajer, finns inga större allmänna grönområden. 
Grönska finns som planterade träd längsmed mindre gator 
inne i området. Bostadshusen har mindre gårdar som är 
placerade ett par våningar upp i husen. 

För allmänheten är gatulivet inbjudande, platserna känns 
intima och det finns åtskilliga passager mellan husen. På 
sommaren trängs mycket folk längsmed kajen. Kajen är 

1 Plan- og Bygningsetaten, Oslo, 1997 
2 Breen, A. & Rigby, D., 1996
3 Nissen Brodtkorb, K., 1991

uppdelad på en möbleringszon närmast byggnaden där 
uteserveringar och entréer är placerade, en asfalterad 
transportzon där varutransporter får köra under vissa 
tider och en vistelsezon i form av ett trädäck med 
breda trappor ned mot vattnet (se B15). Kajpromenaden 
drar till sig över 50 000 besökare varje dag under 
sommaren. Under vintermånaderna är det de skyddade 
inomhusmiljöerna som istället drar till sig invånare och 
besökare. Vid sämre väder utgör de inglasade passagerna 
och torgbildningarna, med sina affärer och caféer, ett 
komplement till kajpromenaden.2

Service och verksamheter
Under de första åren präglades området av mest exklusiva 
specialföretag.1 Handelsutbud är idag mera ordinärt och 
det finns en stor variation av varor, då det i nästan alla 
bottenvåningar och i galleriorna ligger butiker eller 
restauranger. Aker Brygge har även ett gott kulturutbud 
i form av teatrar och biografer. Den sociala servicen i 
området består av daghem, en teaterhögskola och vissa 

B12 B13 B14

B15 B17B16
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Aker Brygge

Vidare utveckling

Byggandet av Aker Brygge gick snabbt, men omvandlingen 
av resten av hamnområdena går däremot långsammare. 
Detta beror dels på att omvandlingarna kräver stora 
förändringar av infrastrukturen som t ex i Björvika och 
dels på att hamnverksamhetens ägare i Oslo inte varit 
särskilt samarbetsvilliga i omvandlingsprocessen. Det 
har varit svårt att få hamnverksamheterna att överge 
markareal, dels p g a att verksamheterna inte hittat några 
lämpliga alternativa platser längs den tätt befolkade 
fjorden, och dels för att den tekniska utvecklingen inte 
har påverkat verksamheten i den grad som skett i andra 
länder.6 

I Oslo finns idag tre områden som är aktuella för en snar 
omvandling. Det första är Tjuvholmen som ligger direkt 
sydväst om Aker Brygge. Kommunen utlyste år 2002 en 
tävling över området och under hösten samma år hölls 
en utställning där de inkomna förslagen ställdes ut. I 
samband med utställningen fick invånarna i Oslo chansen 
att rösta på det förslag de tyckte var bäst. Tävlingen vanns 
av Linstow tillsammans med arkitektkontoret Snöhetta 
med förslaget Fjordparken (se B18). Vinnarna fick köpa 
marken på Tjyvholmen och utforma en ny stadsdel. 
Förslaget innebär en tät exploatering i kvarter som 
genomskärs av gator med sikt mot havet. Bebyggelsen 
sträcker sig ut i vattnet på pirar, ett antal båtbryggor 
föreslås längs kajen och en park med bad, arena och en 
galleria i söder. I Området föreslås olika verksamheter 
men bostäder har störst andel. Utbyggnaden ska enligt 
planerna påbörjas år 2004.7 

6 Butenschön, P., 1991
7 Byutvickling av Tjuvholmen, 2002

privata sjukvårds- och hälsoinrättningar. Övrig service 
finns också i form av frisörer, optiker och en bank.5 I de 
tre byggnaderna i den första etappen finns idag handel 
och kontor, samt teater och teaterhögskola. I den andra 
etappen finns det i byggnadernas bottenvåningar affärer, 
på mellanvåningarna kontor och högst upp lägenheter 
som har en spektakulär utsikt över hamnen. Det finns 
även två biopalats, en teater, ett hälsocenter och ett dagis. 
Kontorslokaler dominerar i byggnaderna (se B17), men 
gatuplanet är tillägnat allmänheten. I den tredje etappen 
som består av en byggnad finns det restaurang och kontor 
på de första tre planen och resterande våningar utgörs av 
bostäder (se B15).2

Under hela året har Aker Brygge ca 6 miljoner besökare. 
Området har blivit såväl en turistattraktion som en viktig 
mötesplats för Oslos invånare. I Aker Brygge arbetar det 
dessutom runt 5 000 människor varje idag.2

2 Breen, A. & Rigby, D., 1996
5 Bratten, E. (red.), hösten 2002

Det andra omvandlingsområdet är Vestbanen, som 
ligger strax norr om Aker Brygge, bakom den gamla 
stationsbyggnaden. Stadsbyggnadskontoret har arbetat 
med området, men beslöt den 23 januari 2002 att inbjuda 
olika arkitektkontor till en tävling. Fem förslag har 
presenterats och det vinnande alternativet innehåller, 
kontors- och bostadshus samt en biblioteksbyggnad som 
täcker i stort sett hela kvarteret.8 

Det tredje är det största förnyelseområdet och omfattar 
hela Björvika. Ett förslag har utarbetats av kommunen 
vilket ställdes ut i Oslo under hösten 2002. Förslaget 
innebär bl a en förändring av trafiksystemet genom att 
den befintliga motorvägen förläggs under mark i en 
tunnel. I området planeras bl a en ny Operabyggnad.9

8 Johnsen, O., 27 september, 2002
9 http://www.bjorvika-info.no. 5 april, 2003
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Kommentarer

- Aker Brygge är ett bra exempel på ett projekt 
som knyter an till bebyggelsekaraktären 
i staden. Bebyggelsen i området liknar 
centrala Oslos karaktär både i skala och i 
planstruktur, vilket gör området stadsmässig 
ur täthetssynpunkt. Den fysiska förankringen 
till staden är dock inte lika självklar. Den nya 
Rådhusplatsen, tillsammans med den tomma 
tomten på Vestbanestation, upplevs som ett stort 
och lite ödsligt glapp mellan staden och Aker 
Brygge. Även spårvagnshållplasten i anslutning 
till Vestbanestation fungerar som ett mindre 
hinder för gångtrafikanter som färdas mellan 
området och resten av staden. Detta medför att 
området upplevs som en egen stadsdel, och inte 
en del av innerstaden. Det är dock möjligt att 
det nya biblioteket på Vestbanestationområdet 
kommer överbrygga den känslan. Det goda 
kommunikationsläget gör också att området inte 
upplevs som ett helt isolerat område utan tvärt 
om som stadsdel med ett eget liv, som drar till 
sig besökare utifrån. 

- Bebyggelsen är, trots en i grunden regelbunden 
struktur, spännande och varierad, tack vare små 
gränder och gator som leder genom kvarteren. 
Detta medför att ständigt varierande vyer 
når betraktaren vid rörelse genom området. 
Variationen är dock ibland något överdriven 
pga att arkitekturen är rörig, med utstickande 
balkonger, konstiga vinklar och komplicerade 
gångar ovan mark. Materialsamordningen inne i 
områdets centrala delar är dessutom dålig, vilket 
i kombination med den uttrycksfulla arkitekturen 

medför att området här saknar helhetsupplevelse. 
Husen längs strandpromenaden i öster är dock 
bättre samordnade, vilket gör att denna del 
upplevs mer sammanhängande.

- Den bilfria strukturen fungerar bra i Aker 
Brygge. Detta beror delvis på att stadens 
centrum ligger i direkt närhet till området, 
och delvis för att fotgängarna och cyklister 
är prioriterade vilket gör det lätt att röra sig 
till, från och i området. Dessutom finns det ett 
utmärkt kollektivtrafiksystem i och med den nya 
spårvagnsdragningen som knöt Aker Brygge 
ytterligare till staden. Trots att gatorna i området 
är privatägda upplevs de som offentliga och 
välskötta uterum. 

- Den offentliga miljön med torg och platser 
är väl utformad. Då bebyggelsestrukturen är 
relativt tät är de öppna platserna väl motiverade. 
Kajens utformning är också bra, med zoner som 
har olika funktioner. Det offentliga kajrummet 
känns väl avvägt i skala. Karaktärsdrag från 
hamnverksamheten är bevarade, dockan, räls, 
cementkaj, byggnader, vilket gör att Aker 
Brygges historia finns representerade i området.

- Skillnaden mellan privat och offentligt är mycket 
tydlig i området. Offentliga och halvoffentliga 
ytor är det gott om, medan de halvprivata 
zonerna är relativt få. Ytorna är i många fall helt 
separerade från varandra, då många gårdar är 
upphöjda ett par våningar. Eftersom de privata 
ytorna inte kan nås av besökare upplevs de ytor 
som är tillgängliga som väldigt offentliga.

- Tack vare integreringen av bostäder, 
verksamheter och service i kombination med 
den täta bebyggelsestrukturen upplevs Aker 
Brygge som ett levande och stadsmässigt 
område ur integrationssynpunkt. Andelen 
bostäder är dock något för låg. De bostäder som 
finns är dessutom mycket dyra vilket leder till 
en ensidig boendesammansättning och en ökad 
segregationseffekt. I Aker Brygge finns dock 
en stor variation på olika sorters lägenheter 
vilket gör att många olika hushållstyper finns 
representerade. 

- Aker Brygge är pga den höga andelen 
kontorsverksamheter ganska tomt på folk på 
kvällarna, åtminstone under de mörkare och 
kallare månaderna på året. En del mörka gränder 
och gator kan upplevas som otrygga kvällstid, 
vilket beror på att det är mest daglig verksamhet 
inom delar av området. Inom de kvarter där det 
finns kvällsinriktade verksamheter och service, 
är trygghetsupplevelsen högre.
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