29. juni 2021

Alvøen marina
Bergen kommune, gnr. bnr. 129/526 mfl.
Forslagsstiller: Alvøen båtutleie AS
Utarbeidet av: Opus Bergen AS

Illustrasjoner av ønsket tiltak
Salgs‐/utstillingsbygg for småbåter
1 etasje
301 m2 BYA
278 m2 BRA
Fri innvendig høyde 5,0 m
Bygningshøyde 7,5 m (Gesimshøyde)
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Nytt verkstedsbygg
Delvis over 2 etasjer
255 m2 BYA
470 m2 BRA
Fri innvendig høyde 5,5 m
Bygningshøyde 8,0 m (Gesimshøyde)
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Illustrasjonsplan

Snitt A‐A
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Tilkomst for allmennheten
Dagens situasjon - Alternativ 0
Tilkomsten til vannkanten for
allmennheten innenfor planområdet
er begrenset til mindre deler av
eksisterende brygger i nord og sør.
Utliggere er sperret med låsbar port.
Verkstedsområdet er skjermet med
gjerde og låsbar port mot nord.
Verkstedsområdet er åpent mot
eksisterende veg slik at
allmennheten kan gå ned
verkstedsområdet.

Ønsket situasjon - Alternativ 1B
Ved etablering av ny brygge mellom
søndre og midtre utligger vil
allmenhetens tilgang til strandsonen
øke.
Mindre deler av bryggen helt i nord
kan bli tilgjengeliggjort som følge av
byggingen av nytt verkstedsbygg.
Gjennomgang og opphold for
uvedkommende i verkstedsområdet
er ikke ønsket av sikkerhetsmessige
årsaker og mht sikring av verdier.
Gjennomgangsmuligheten for
allmennheten begrenses derfor med
låsbare porter nord og sør for
næringsområdet.
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Tilkomst for brukere av marinaen
Dagens situasjon - Alternativ 0
Brukerne av marinaen parkerer på Pplassen i søndre del av planområdet.
Fra P-plassen er det adkomst til
søndre utligger via trapp og brygge, til
midtre utligger via verkstedsområdet
og til nordre utligger via fremtidig GSveg.

Ønsket situasjon - Alternativ 1B
Adkomst til P-plass sperres for andre
enn leietakere av båtplass med bom.
Dette for å unngå villparkering.
Ved etablering av ny brygge mellom
de søndre utliggerne vil brukere av
den midtre utliggeren få adkomst til
båtplass uten ferdsel gjennom
verkstedsområdet.
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Tilkomst for kunder/varelevering til næringsvirksomhet
Dagens situasjon - Alternativ 0
Båter løftes opp til verkstedsområdet
med kran.
Lastebil med båtleveranse vil i
praksis ikke ha tilkomst til kaien da
det ikke er tilstrekkelig manøverareal
for å snu lastebil i kombinasjon med
verkstedsvirksomheten.
Leveranser av båter skjer til
parkeringsplass og båter må hentes
med mindre kjøretøy til kaien.
Ferdsel mellom søndre utligger og
verkstedsområdet skjer via
parkeringsplass.
De andre utliggerne har direkte
forbindelse til verkstedsområdet.
Parkering for besøkende og ansatte
på verksted skjer på parkeringsplass
i sør.

Ønsket situasjon - Alternativ 1B
Det er ønskelig å samle alle deler av
verkstedsvirksomheten på kaien.
Ved etablering av nye bygg vil mye
av virksomheten som pågår utendørs
flytte inn under tak. Dette frigir nok
areal i utomhus til manøverareal for
lastebil og oppstillingsplasser for biler
til besøkende/ansatte.
Adkomsten for kjøretøy til
verkstedsområdet begrenses utenom
virksomhetens åpningstid med bom.
Ved etablering av ny brygge vil alle
utliggerne ha direkte forbindelse til
verkstedsområdet.
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Tilkomst boliger og uteoppholdsareal til boliger
Dagens situasjon - Alternativ 0
Tilkomst til de eksisterende boligene
skjer via egne avkjørsler fra felles
kryssområde ved P-plass.
Boligenes uteoppholdsareal ligger
primært mellom og vest for boligene.

Ønsket situasjon - Alternativ 1B
Eksisterende boligebyggelse vil
inngå i planen. Plangrepet innebærer
ikke vesentlige endringer i
plasseringen av uteoppholdsareal.

Vedlegg: Situasjonsplan_Opus_02.07.2021
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