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Fremtidens Båtsenter &
Næring/bomiljø ved sjøen

2

• Norge er i verdenstoppen i 
å eie og bruke fritidsbåt.

• Over 2,3 millioner nordmenn 
opplever sjølivet og naturen 
i fritidsbåt årlig.

• Enkel tilgang til båt er 
identifisert som en av de 
viktigste faktorene for å 
oppleve det fantastiske som 
skjærgården, naturen og 
friluftslivet langs og ved 
sjøen har å by på. 
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Maritime servicepunkter er borte fra sentrale Bergen

• Til fordel fortetning langs sjøen i sentrale Bergen er over 10 
maritime servicesteder tvangsflyttet eller lagt ned siste 10 – 15 år.

- Elsesro – Båtbørsen
- Sandviksflaket – IMC
- Sandviken – Outboard motor
- Solheimsviken – Markussen
- Solheimsviken – Bergen Båt Service
- Laksevåg – Sabb Motor
- Store Lungården – Draugen
- Håkonshella – Wollertsen
- Håkonshella – Argos Båtsenter
- Dolviken – Bergen Lystbåtservice

• Samtid lanseres Bergen som Norges Maritime Hovedstad.
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Lang historikk
• Saken har pågått i 17 år. Behandlet i byråd, bystyre og Miljøverndepartementet

• 2007 Godkjent av bystyret med 63 av 67 stemmer 

• 2008 Innsigelse fra Fylkesmannen / mekling uten resultat

• 2010 Departementet konkluderte positivt, forutsatte dialog mellom partene

• 2013 Oppstarts melding områderegulering

• 2016 Områdeplan med detaljregulering, godkjent av byråden og lagt ut til høring

• 2016 Allmøte med fullsatt Søreide skole, «alle» positiv til SBFP, kun et par private negative 
merknader fra 2 naboer på «andre siden» av fjorden etter høringsfrist 

• 2016 Innsigelse fra Fylkesmannen – Hovedsakelig begrunnet med at Bergen kommune IKKE har 
fulgt opp med dialog underveis, ber om dialog slik at planen kan egen godkjennes

• 2017 Planavdelingen har møte i Planforum og beslutter på eget initiativ, uten forvarsel og uten 
politisk forankring og fortsatt uten dialog med Fylkesmannen å "vrake" prosjektet. Fremmer på 
rekordtid et alternativt planforslag til ny høring 
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Det grønne skifte – Båtbransjen

• Forurensning i sjø: 
• Næringen mangler oppsamlings stasjoner for kloakk fra 

septiktanker, samt for tømming av oljeholdig vann og 
drivstoff.

• Ved rengjøring og vedlikehold av båter på land spyles 
bunnstoff, olje og drivstoffrester ofte rett på sjøen.

• Ingen vel etablerte miljøstasjoner for mottak av 
spesialavfall som batterier, sink, drivstoffkanner, plast ol.
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CO2-avtrykket til båtbransjen i dag

• Det er ikke tilrettelagt for fremtidens elbåter. 
Mangler kritisk ladeinfrastruktur langs kysten.

• Liten fokus på delingsøkonomi og lav 
investeringsvilje hos større aktører til å investere i 
miljøvennlige elbåter. 

• Marinaanleggene i Bergen er blitt desentralisert, 
lengre kjørevei og mindre tilrettelagt for adkomst 
med kollektivtransport/sykkel.
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Oversiktsbilde – status i dag
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Dagens situasjon – Vestsiden Dolviken

• Manglende infrastruktur 
vei/VVA/gangvei/sykkelsti.

• Særskilt trafikkfarlig 
Grimstadvei/Grimstadkryss stor risiko for 
syklister og myke trafikanter.

• Barn må busses/kjøres til/fra skole 
daglig, farlig å besøke venner på fritid.

• VVA rør som er på overtid for 
utskiftning, gunstigst å legge ned ifm. 
ny Grimstadvei.

• Byggestopp som følge av 
veisituasjonen, forhindrer utvikling av 
hele området. 
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Dagens situasjon – Vestsiden Dolviken

• Høyspentmast – Store sår etter utsprengte arealer

• Høyspentmast legger store begrensninger til mulig 
bruk av området.

• Store åpne landskapssår etter tidligere 
utsprenginger gir et visuelt stygt bilde av området.

• I dag benyttet som midlertidige lokaliteter med 
brakker og primitive installasjoner i påvente av 
område regulering og avklaringer fra Bergen 
kommune.

• I hovedsak utilgjengelig for allmenheten og dårlig 
tilkomst til sjø.
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Hva Miljøverndept. svarte i 2010:
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Vil etablere Nordens mest miljøvennlige båtsenter

• Forurensing – Null utslipp i sjø:
• Vedlikehold av båtene skjer på land. Rester av drivstoff, 

olje, bunnsmøring ol. samles opp i lukede tanker og 
spesial håndteres.

• Hver enkelt flytebrygge har system for oppsamling av 
septik fra båtene. Miljøstasjon for håndtering av alle 
typer avfall, også for besøkende og gjestehavn.

• Båter oppbevares skjult innendørs og tas ut/inn ved bruk. 
Stor besparelse for miljøet mht. bunnstoff, sink, 
vaskemidler, oljesøl osv.
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Vil etablere Nordens mest miljøvennlige båtsenter

• Klima – Starten på det grønne skiftet i båtbransjen:
• Utleie av elbåter. Elbåter er lettere for uerfarne å bruke, 

går saktere, mindre opplæring, lavere driftskostnader. 
Anlegget er prosjektert med en stor leiepool på nyeste 
type elbåter (eks. GreenWaves 601).

• Deler av anlegget er prosjektert med nok strøm og 
ladepunkter for fremtidens elbåter, (3 fase, 400 V).

• SBFP ligger sentralt i Bergen tilknyttet kollektivknutepunkt. 
Redusert CO2 utslippene igjennom kortere reisevei.
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Delingsøkonomi – Leie/dele istedenfor å eie

• Økt samfunnsnytte:
• Tilrettelegger for fremtidens båtbrukere. Leie/dele 

istedenfor å eie. Flere får muligheten til å oppleve sjøen.

• Delingsøkonomi krever større moderne anlegg med 
innendørsoppbevaring med kontroll ved utlevering og 
retur av båter.

• Båtdelingen bestilles og styres gjennom en app.

• Sjøen for alle – Tilrettelegging for vannsport aktiviteter, 
samt utleie av kajakk, kano, seilbrett ol.
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Marina/boligdel – Oversiktskart status i dag
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Marina / Boligdel BAA2 – Skisseforslag volumstudie
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Marina / Boligdel BAA2 – Skisseforslag volumstudie
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Fremtidens bomiljø – Grønne tak
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Fremtidens bomiljø – Grøntområde for opphold og aktivitet



20

Fremtidens bomiljø – Offentlige og felles funksjoner
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Fremtidens bomiljø – Tilgjengelighet og kontakt med sjø
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Fremtidens bomiljø – Flytende promenade (molo)
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Fordeler for hele Bergens Befolkning
• Utbyggingen som planlagt fra utbyggerne vil bety en rekke fordeler 

og miljømessige positive konsekvenser for hele Bergens befolkning:

• Den trafikkfarlige Grimstadveien vil bli utbedret.

• Ny promenade med flytebrygge og opprustning av eksisterende kyststi.

• Bedre tilgang til sjø for allmennheten og flere sårt tiltrengte båtplasser.

• Et utilgjengelig område blir tilgjengelig. Gangvei/sykkelsti, ballbinge, 
slippsettingsramper for allmenheten. Kort vei til kollektivknutepunkt ca. 
800 m.

• Utbyggingen vil åpne opp og igangsette at «snøballen» begynner å rulle 
for at Søreide kan bli et bydels senter.
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