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Angående byggesak 201512620 og utredning av midlertidig
sykkelløsninger i Bjørvika

Hei
Vi mottok nettopp informasjon om at byggesak 201512620 er klar og godkjent av saksbehandler.
Det ble samtidig opplyst per telefon at endelig godkjenning ikke kan gis før etaten har gått
gjennom sak 201503090-3 "Bedre sykkel- og kollektivløsninger i Bjørvika. Utredningsoppdrag" fra
Byrådsavdeling for byutvikling, datert 18.12.2015. De siste to dagene har vi forsøkt å finne ut av
hvilke eksakte deler av gatenettet det er tale om, og hvorvidt plasseringen av antipodes café i det
hele tatt har noen effekt på dette, men saken ligger foreløpig ufordelt.
Vi støtter fullt ut alle initiativer som bidrar til bedrede vilkår for syklende og gående i bybildet,
også i det under konstruksjon. I samråd med Statens vegvesen har vi tidlig i byggesaken tilpasset
plassering og retning for brakkeriggen på tomten i Dronning Eufemias gate 15, og det er her lagt
til rette for at en potensiell midlertidig sykkeltrasé flyttes nærmere brakkeriggen ved behov.
Riggen er derfor forskjøvet og trukket langt bakover for å sørge for en åpenhet og god oversikt
for syklister som eventuelt i framtiden svinger ut på Dronning Eufemias gate. Som ivrige
bysyklister og med bakgrunn fra sykkelplanlegging bidrar vi selv mer enn gjerne til å bedre
syklendes og gåendes forhold i tilknytning til brakkeriggen og i området generelt. For øyeblikket
er status at feltene B1, B2, B3 og B4 alle er travle anleggsområder og en eventuell oppføring av
ny trasé her kan virke mindre aktuelt i dag enn for noen måneder siden.
antipodes café er siste prosjekt som gjennomføres med støtte fra Kulturetatens Kunst i hele byen:
Sted søker kunst 2014-2015, og vi har i utgangspunktet en svært begrenset tidsramme for
prosjektet ettersom vi befinner oss i et aktivt byutviklingsområde. Avtalen med tomteeier, OSU,
presiserer at vi til enhver tid må belage oss på å flytte på brakkeriggen av hensyn til
byggeprosjektenes fremdrift, som også gjelder infrastrukturelle omlegginger, og selvsagt håper vi
å finne de beste løsningene for alle.
Vi ønsker å presisere at grunnen til at vi nå, Lille juleaften, sender etaten e-post om denne saken,
er at en ny utsettelse fører til store økonomiske tap for vår del. Det har alt vært utfordringer i
forbindelse med en omfattende og langvarig byggesak for antipodes café, som er et lite,
temporært og ikke-kommersielt prosjekt drevet at to personer. Vi kommer til å investere enda
mer tid og egne midler i driften av antipodes café framover, på tross av en såpass usikker framtid.
I en telefonsamtale med Byrådssekretæren i dag 23.12., og på hans oppfordring nevner jeg det
her, ble det presisert at byggesaken ikke bør bremses på grunn av utredningen. Han påpekte også
viktigheten av og byrådens generelle ønske om denne typen temporære prosjekter i byen generelt
og Bjørvika spesielt.

Derfor ber vi i antipodes café nå Plan- og bygningsetaten om en endelig ferdigstillelse av
byggesaken så raskt som mulig, med tanke på prosjektets karakter og fleksibilitet.

Med ønske om et godt nytt år
til alle dere som jobber for å gjøre byen enda bedre!

Vennlig hilsen
Felipe Ridao og Tuva Langfeldt
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