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REFERAT FRA INFORMASJONSMØTE OM SMÅBÅTHAVN SØRENGA 

  

1 Jørgen Gaarud V/prosjektdivisjonen i BYM ønsker velkommen til møtet. Intensjonen med 

møte er å informere om valgt investeringskonsept og driftskonsept for småbåthavn på Sørenga.  

Publikum gis mulighet til å komme med innspill. 

  

2 Det orienteres om områdeavgrensning, status på prosjektet, og investeringskonseptet.   

Kort om investeringskonseptet; Anlegget bygges med 5 meter brede flytebrygger, universell 

utforming og tilrettelegging for opp til 70 båtplasser for båter opp til 50 fot. Det orienteres om 

flytebrygger, konstruksjon samt utriggere og fleksibilitet i prosjektet med tanke på 

båtstørrelser. Det skal etableres utstikker på 10x50 meter som skal skille badeanlegget fra 

småbåthavnen. Det orienteres om indre basseng ved ytre kanal.  

 

Tidsaspektet etterspørres. Dette redegjøres for senere i presentasjonen: Bymiljøetaten kan ikke 

uttale seg om mulig fremdrift, da videre fremdrift og finansiering (investeringsbeslutning) er 

avhengig av politiske prioriteringer. 

3 Det ble orientert om driftskonseptet; Båthavna skal driftes av Bymiljøetaten, og plassene skal 

leies ut av BYM som korttids gjesteplasser, til båtpoolordninger, og til frivillige, idretts- og 

friluftsorganisasjoner. Det vises til fordeling mellom ordningene.  

Det orienteres om bakgrunnen for valget, fleksibiliteten i konseptet, samt naboforhold.  

4 Det ble oppfordret til å komme med skriftlige innspill, men også åpnet for spørsmål og innspill 

fra salen;  

 

Innspill fra de fremmøtte:  

Båtpool - uklarheter om begrep, og manglende gode erfaringer fra tilsvarende ordninger, 

spesielt for større båter.  

Ønske/ innspill om etablering av båtpooler i regi av sameier på Sørenga.  

 

Sørenga sjøbad er underdimensjonert mht. toaletter, dusjer, vann etc. Prosjektet bør planlegge 

for økt kapasitet på servicetilbud når det tilrettelegges for et publikumsintensivt anlegg.  
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Oppfølging av de ulike brukergruppene. Organisasjonene har ulike behov (f. eks. 

tilrettelegging for funksjonhemmede), og det etterspørres hvordan dialogen og disse behovene 

skal ivaretas.   

 

Det pekes på utfordringer med tilrettelegging for store båter, bl.a. at folk bor i disse. 

Beslutning om båtstørrelser er ikke tatt, men anlegget dimensjoneres for båter opp mot 50 fot.  

 

Vakthold – usikkerhet rundt kommunens håndheving og ressurser til vakthold. Ønsker at 

vektertjenester prioriteres på kveldstid. Usikkerhet rundt kommunens mulighet for håndheving 

av regelverk ved brudd. Erfaringer med manglende håndheving ved kveldsbruk på sjøbadet 

bekymrer, samt at anlegget er et «pilotprosjekt» for kommunen, som ikke sitter på erfaringer 

med drift av småbåtanlegg. BYM opptatt at anlegget er svært fleksibelt med tanke på endring 

av driftskonsept.  

 

Ønsker klare ansvarsfordeling ved hærverk etc.  

Håndtering av septikk fra båter ble etterspurt.  

Ønske om å vurdere vinterbruk av anlegget, og å nå andre brukergrupper for å aktivisere 

området vinterstid.  

 

Plan- og bygningsetaten orienterte om arbeidet med Havnepromenaden; tiltaksplan som bl.a. 

inneholder flere toaletter langs Havnepromenaden. Det er opprettet et drukningsforebyggende 

forum; nødetater og kommunale etater samarbeider, det skal igangsettes en utredning for bruk 

av vannflaten i fjordbyen som bl.a. skal ta for seg sikkerhet og fortøyning av båt. Det ble 

orientert om prinsipp og handlingsplanen for havnepromenaden. 

 

Det pekes på mulige utfordringer med oljesøl og badende og etterspørres avbøtende tiltak. 

Tilrettelegging for båttrafikk nær sjøbad og fortrengning av de badende ble problematisert.    

 

Det foreligger tegninger som bl.a. viser beplanting, muslinger etc. Det etterspørres om disse 

tankene følges opp.  

 

Det ble orientert om at anlegget skal speile arkitektur og materialbruk på Sørenga for øvrig.   

 

5 Det ble orientert om at spørsmål/innspill/kommentarer kan sendes på mail til  

jorgen.gaarud@bym.oslo.kommune.no 

nabokontakt@bym.oslo.kommune.no 
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