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HAVET I BYEN, BYEN FRA HAVET

Bergen ble født av havet, og lever ennå av havet. Nå foreslår Akvariet at Bergen skal 

få et hav, midt i byen. Bergen skal bli verdensledende på formidling og opplevelse 

av havet. Det nye Akvariet vil prege en hel ny bydel, og vi vil gi byutvikling av 

tidligere havnearealer en ny dimensjon: Bergen skal ikke bare åpnes mot havet, 

men gjennom det nye Akvariet vil havet flytte inn og bli en del av byen.

Alle vet at havet er viktig.  Fiskeri- og Havbruksnæringen  er sentral for verdi-

skapningen. På havets bunn borer vi, og henter opp store verdier. 

På overflaten og i strandsonen nyter vi livet. Men selv om vi vet at havet er 

viktig, er det også fremmed. Vi lever av havet, men på jorden. Det er utilgjengelig, 

fremmed, selv for bergensere. Der ligger kanskje forklaringen på den stemoderlige 

behandlingen havet har fått. Havet er rommelig, tålmodig, men nå fylles det med 

plast, og menneskeskapte klimaforandringer ødelegger artsmangfoldet, ødelagte 

korallrev er ett eksempel. Vi vet, men forståelse er tydeligvis noe annet enn 

kunnskap. I desember 2018 vedtok Regjeringen å flytte Havforskningsinstituttet 

til Dokken. Ennå er det mulig å sikre at Det nye Akvariet blir nær nabo av 

Havforskningsinstituttet.  

FORORD

Havet i Byen, 
byen fra Havet

INTET ER SÅ ROMMELIG SOM HAVET, INTET SÅ 
TÅLMODIG. PÅ SIN BREDE RYGG BÆRER DET LIK EN 
GODSLIG ELEFANT DE SMÅ PUSLINGER SOM BEBOR 
JORDEN; OG I SITT STORE KJØLIGE DYP EIER DET 
PLASS FOR ALL VERDENS JAMMER. DET ER IKKE 
SANT AT HAVET ER TROLØST; FOR DET HAR ALDRI 
LOVET NOE: UTEN KRAV, UTEN FORPLIKTELSE, 
FRITT, RENT OG UFORFALSKET BANKER DET STORE 
HJERTE – DET SISTE SUNNE I DEN SYKE VERDEN.

ALEKSANDER KIELLAND
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Akvariet kan ennå koble seg på slik at felles løsninger sikres, prosjektering 

forenkles og dublering av plasskrevende anlegg forhindres. Felles rigg og drift på 

deler av prosjektet vil redusere investeringskostnadene betydelig.

Dette er også et sterkt ønske fra Havforskningsinstituttet.

Det nasjonale akvariet skal bli verdensledende på kunnskapsformidling om 

havet. Havmiljøet i Bergen gir oss den kompetansen som er nødvendig for dette, 

samtidig vil vi gjøre dette ved å utvikle Bergen som by.

Det enkleste bildet på et akvarium er en gullfisk i en bolle. Akvariet i Bergen har 

mye større ambisjoner enn å være mange, store gullfiskboller. Bygget til det nye 

Akvariet skal bli et fyrtårn, men Akvariet skal danne en akse som integrerer havet 

i byutviklingen av Dokken.

Vi ser for oss en bydel hvor boliger, næring og akvarium samvirker med havet som 

gjennomgående tema og opplevelse. 

I Bergen er et så ambisiøst prosjekt enklere og mer naturlig enn andre steder.

Bergensregionen er internasjonalt ledende innen havforskning og havnæringer. 

Nylig fikk Universitetet i Bergen ansvar av FNs klimapanel for FNs bærekraftsmål 

nummer 14 – Livet i havet. I en linje fra Marineholmen til Nordnes finner du 

akademiske fyrtårn som Universitetet i Bergen, Havforskningsinstinuttet, NORCE, 

Fiskeridirektoratet, NIFES og mange flere.

Det er ambisjoner og forventninger om en enorm vekst i verdiskapning fra havet 

de kommende 50 årene. 

Den fremtidige satsing og vekst som vil komme ut fra de sterke marine miljøene 

i Bergen, vil også gi grunnlag for en knoppskyting av nye bedrifter. I en tidlig 

fase vil slike gründerbedrifter ha behov for faglig støtte og fasiliteter til å teste ut 

hypoteser og til å utvikle produkter for fremtiden. Her vil det nye Akvariet kunne 

spille en viktig rolle. Men uten at kloke hoder blir tiltrukket av næringen, vil ikke 

dette la seg realisere. Alt kan bli lagt til rette for at barn og unge som fullfører 

grunnskolen i denne regionen skal være blant de beste i landet innen marine fag. 

I dette arbeidet både vil og kan Akvariet spille en viktig rolle.

Norge er ansett som et trygt og samtidig eksotisk reisemål, og Vestlandet, med 

Bergen som nav, er det aller ypperste vi kan tilby. Det strømmer til med turister, 

og framtidsutsiktene er fortsatt vekst. De tilreisende vil ofte søke til destinasjoner 

hvor de kan lære om lokal fauna, og dette har vært en av bærebjelkene til akvarier 

rundt i verden.

Det nye Akvariet i Bergen skal være en helårsdestinasjon for bergensere og 

besøkende fra resten av landet og fra hele verden.

Vi skal jobbe tett med andre aktører innen turisme for å utvikle Bergens stolthet 

og nasjonalskatten Akvariet i Bergen til helt nye høyder.

I dette dokumentet beskriver vi i detalj hvorfor vi går inn for en samlokalisering 

med Havforskningsinstituttet på Dokken. Vi beskriver hvorfor dette er bedre enn 

alternativene, hva som kreves for å få det til, og hvordan det skal virkeliggjøres.

Vi håper at du blir med på å flytte havet til byen, i byen fra havet! Her kan du 

uansett lese hvordan det kan skje.

Aslak Sverdrup
Administrerende Direktør

Bergen

28.05.2019

Erik Bøckman
Styreleder

Bergen

28.05.2019
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AKVARIET, 
EN VISJONÆR IDÉ

tilpasset datiden
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En gang var Akvariet Nord-Europas største og mest moderne akvarium. Men 

60 år etter åpningen er ikke fysisk vekst lenger mulig, anleggene er utdatert og 

preget av tidens tann. 

Akvariets stolte historie startet i 1892, på marinens tomt i en del av det grunne diket 

innenfor Marineholmen. I åtte store betongtanker og fire mindre glassakvarier, ble 

fisk og andre sjødyr fra området rundt Bergen vist frem. I 1898 ble en utendørs 

seldam bygget, og de store havartene som fikk bosted der ble raskt populære. 

Det ble derfor et stort savn da akvariet i 1916 måtte innstille driften, på grunn av 

for mye trafikk og forurensning, kombinert med svak økonomi. 

Det skulle gå over 30 år før ideen med et nasjonalt akvarium i Bergen igjen ble 

løftet, og fikk fart. 

Det startet med en drøm hos Havforskningsdirektør Gunnar Rollefsen: Et 

akvarium som kunne være til nytte for forskere, og til glede og opplysning for 

menigmann. Det begynte i det små, men når konseptet på Nordnes ble lansert tok 

det av. Akvariekomiteen ble raskt etablert, for å sikre tilslutning og finansiering av 

prosjektet, og denne klarte å skape tilstrekkelig moment i byen og også nasjonalt 

for suksess.  En bred kronerulling ble startet, og ved utgangen av 1958 var omlag  

3 millioner samlet inn. Beløp på alt fra 10 kroner til 1 million ble donert, i en dugnad

som Bergen er så god til når det trengs. Åpningen i 1960 ble gjennomført med 

brask og bram. Det nasjonale Akvariet var blitt en realitet. 

Fremdeles er Akvariet en av byens stoltheter, og relevant for barn og unge i deres 

læring om havet. Samtidig er dagens situasjon utfordrende. Vi står foran viktige 

veivalg.

DAGENS SITUASJON
På Nordnes ligger Akvariet i dag tett forbundet med Havforskningsinstituttet 

(HI). Bygg og tomt eies hovedsakelig av Statsbygg, og tekniske anlegg av en 

viss størrelse vedlikeholdes av Statsbygg. Tilstanden til de tekniske anleggene 

er dårlig, og en nylig tilstandsanalyse konkluderer med at det innen omlag 8-10 år 
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må påregnes større inngrep i bygningsmassen. Det er videre besluttet at HI skal 

flytte til Dokken, og de opererer med en tidsakse på minimum 5 år. Når HI flytter, 

vil Akvariets vannforsyning påvirkes fundamentalt, da mye av infrastrukturen 

knyttet til strøm og vann er felles inn til bygningsmassen. I tillegg vil det fremtidige 

bruksområdet til dagens HI-bygg potensielt kunne påvirke driften ved Akvariet. 

Verdien av tomtearealet i Nordnesbakken, er betydelig større om Akvariet også 

flytter, har mange hevdet.

Akvariet har stabilt over 200.000 årlig besøkende gjester, mens toppåret var 2010 

med 317.000 gjester. Mer enn 40 % av disse gjestene kommer i perioden juni-

august, en periode med høy andel tilreisende fra inn- og utland. Gjennom året er 

det stor variasjon i påtrykket fra publikum, alt fra ca. 2.000 besøkende per uke i 

lavsesong og opp mot 12.000 per uke i høysesong. 

Tilbringertjenesten til Nordnes er utfordrende. Det oppleves som for langt å gå 

fra sentrum og Vågen for veldig mange. Sommerstid kommer over 500 gjester 

ukentlig med MF Vågen, pluss tilsvarende antall med MF Beffen. Slike gjester går 

da fra Tollboden/Nykirken og ut til Akvariet. 

Et mindre antall kommer med hop-on hop-off busser, en del kommer gående 

fra parkeringshus i sentrum eller med rutebuss til området. I tillegg fylles 

parkeringshuset i Nordnesgarasjen (plass til ca. 60 biler) opp sommerstid, 

samt i skoleferier. Sporadisk kommer turistbusser til Akvariet, eller busslaster 

med pensjonistgrupper på reise. Dagens areal er i liten grad tilrettelagt for 

turistbusser, mens med en bedre løsning vil det kunne ligge et vekstpotensial for 

dette segmentet.

 

Akvariet slik det fremstår i dag er tungdrevet og vedlikeholdsarbeid er svært 

ressurskrevende. 

Bygningsmassen er ikke energieffektiv nok til å tilfredsstille moderne krav til bygg. 

Byggene mangler praktiske lagermuligheter, noe som påvirker driftseffektiviteten 

betydelig. 

En rekke teknisk viktig infrastruktur som kjølerom, fôrkjøkken, veterinærrom 

samt garderobeanlegg er svært underdimensjonert i forhold til behov. I tillegg er 

dagens løsning med avfall lite tilrettelagt for de volum som omsettes, spesielt i 

perioder med stor selskapsvirksomhet. 
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Dagens løsninger er ikke bærekraftige på sikt. Samtidig så vet vi at viktigheten 

av kunnskap om havet er økende; det er betydelig større behov for Akvariet i 

fremtiden enn det har vært. 

FORSØPLING AV HAVENE ER ET GLOBALT 
PROBLEM, SOM KREVER KUNNSKAP FOR BÅDE 

BARN OG VOKSNE FOR Å KLARE Å FOREBYGGE. 
SAMTIDIG ER MULIGHETENE TIL Å HØSTE 

BÆREKRAFTIG FRA HAVET ØKENDE. 

Havets helse er under press. Global oppvarming er et faktum, og det berører 

havene i stor grad. Arter dukker opp på nye steder, mens andre forsvinner fra sine 

naturlige miljøer. Biologisk mangfold utfordres i hele verden. Fiskeri og havbruk 

ses på som fremtidens matfat. Nye muligheter med proteinrik mat fra tang og 

alger er på fremmarsj, biodrivstoff er et annet bruksområde med stort potensiale.

Listen er lang, mulighetene mange. Felles for fremtiden er at den krever kunnskap, 

formidlet på en måte som gir lærelyst. Vi er derfor i gang med å skrive et nytt 

kapittel om Akvariet i Bergen. Vi skal være den viktigste aktøren for å formidle 

kunnskap tilpasset fremtidens behov, og med fleksibilitet til å endre oss videre.
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BERGEN ER 
VERDENS OG 
NORGES MARINE 
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Norge er verdensledende innen offshore teknologi og har unike økonomisk 

reserver, takket være olje og gass. Men gass og olje er ikke fornybare, og 

klimaforandringene gjør at gass og olje kan bli solnedgangsbransjer før man 

trodde. Norge befinner seg ved et veiskille. Vi må ta med oss kunnskapen og 

kapitalen over i ny virksomhet som skal sikre vår velstand i fremtiden. Forskning, 

innovasjon, verdiskapning og god forvaltning av havressursene skal sikre 

fremtiden. Dette representerer store muligheter og forpliktelser for havnasjonen 

Norge. Og for havbyen Bergen.

Potensialet for marin vekst er formidabelt. Derfor tar Universitetet i Bergen, 

Havforskningsinstituttet og andre maritime miljøer agert et felles løft for å bygge 

den nye fremtiden som Havbyen Bergen. 

Ideen er å bygge Europas sterkeste klynge for marin innovasjon, forskning og 

utdannelse. Store deler av havet er ennå uutforsket. I denne sammenhengen skal 

Det Nye Akvariet ta en plass, vi vil skape verdier gjennom samspill og lærelyst.

Dette handler ikke bare om sjømatnæringen, eller oppdrettsselskaper som 

Bergen er verdensledende innenfor. Det handler om å styrke samspillet mellom 

næringsliv, forskning, forvaltning og andre marine miljøer i Bergen. Gjennom den 

marine klyngen vil Norge styrke sin ledende rolle i global marin verdiskaping og 

forskning. Morgendagens arbeidskraft vil kunne utdannes til nye arbeidsplasser.

Mer enn halvparten av all norsk marin FOU-aktivitet skjer på Vestlandet. 

Bergensregionens maritime miljø står for mer enn 20 prosent av verdiskapingen 

i regionen. 

Den blå økonomien er vedtatt politikk. Det skal satses på marin utvikling og 

verdiskaping langs kysten med havbruksnæringen som primus motor. Også EU 

har en langsiktig strategi for blå vekst, de ser havet som en drivkraft for den 

europeiske økonomien. Sektoren sysselsetter i dag 5.4 millioner jobber med en 

bruttotilvekst på 500 milliarder EURO i året. Havet er sentralt for å løse globale 

utfordringer innen mat, klima, helse og energi. 
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Verden vokser, naturlige ressurser konsumeres raskere enn vi produserer. 

Utfordringene er å forvalte god innovasjon som responderer på befolkningsvekst 

og matbehov. 

Akvariet som ledende formidlings- og kunnskapssenter om livet i havet tar et 

ansvar ved å forvalte i samspill med marine miljøer – marin forskning og marine 

næringer – med å bidra til å løse deler av verdens havrelaterte utfordringer. Derfor 

skal ikke Det Nye Akvariet bare være en publikumsattraksjon, eller ett bygg. 

Akvariet som en akse og kunnskapsdistrikt for lærelyst skal bidra til at så mange 

som mulig får kunnskap om livet i havet, om hvordan mat kan produseres på 

en sunn og bærekraftig måte, om hvordan man forsker på havet og om havets 

betydning for planeten og for vår helse. 

I tillegg skal vi bidra til økt forståelse for hvordan havbruksnæringen jobber og 

hvilke utdannings- og karrieremuligheter som finnes i de marine miljøene. 

Det er et mål om å formidle forskningsresultater til et bredt publikum. Dette 

kan Akvariet gjøre fordi samspillet med Bergen sitt marine næringsliv og 

forskningsklynge legger til rette for dette. 

Vi kaller det ”Den Akvariske Samhandlingsmodellen”.
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AKVARIET, 
EN BY- OG 

SAMFUNNSUTVIKLER
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IT`S MAGICAL, HOW PEOPLE 
KNOW WHAT TO DO WITH A PLACE

Fred Kent

Akvariet i Bergen er en nasjonal institusjon som gleder nasjonale og internasjonale 

besøkende. Samtidig har Akvariet som lokal destinasjon hatt den største 

påvirkningen på Bergenserens opplevelse av havets mangfoldighet, og klodens 

mange eksotiske dyr. 

På spissen av Nordnes, vegg i vegg med Havforskningsinstituttet, har Akvariet 

alltid sett utover havet med røttene  innover i byen, og hver dag bidratt til at 

“lokalturismen” har hatt en stabil vekst.

Akvariet har vært en av Bergens viktigste attraksjoner som har vokst og utviklet 

seg i takt med samtiden, formidlet samspillet mellom dyr og mennesker, og lagt 

til rette for lærelyst om hva havet inneholder av hemmeligheter. Og utfordringer. 

Som samfunnsaktør har Akvariet hatt en stemme i denne formidlingen om havet, 

og tilpasset seg så vel global og lokal utvikling. I byutviklingen har Akvariet vist 

seg som en viktig tilrettelegger for helse, bevegelse, turisme og noe så enkelt som 

å glede mennesker.

Det viktigste i byutvikling er å gjøre det godt for menneskene å være i byen.

Akvariet er en viktig del av Bergens byutvikling. Med ny lokalisering, vitalisering 

av både innhold og misjon, vil Det Nye Akvariet ta en mer sentral rolle som by- og 

BYUTVIKLING ER MER ENN BARE DEN 
FYSISKE BYGGINGEN AV EN BY. DET ER OGSÅ 
OPPLEVELSEN AV EN REISE FRA ET PUNKT TIL 
ET ANNET PUNKT. AKVARIETS LOKALISERING 
PÅ ENDEN AV NORDNES, TILKNYTTET NORDNES 
PARK, HAR BIDRATT TIL EN VISUELL REISE 
GJENNOM NORDNES’ HISTORISKE BY- OG 
BOLIGMILJØ.
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samfunnsutvikler. Som internasjonal attraksjon har Akvariet på Nordnes generert 

lokal mobilitet ved at bergenseren og den besøkende har gått, syklet, kjørt og blitt 

busset til Nordnes. 

Alle som har gått og syklet gjennom de mange trange smauene, mellom de små 

historiske husene , enten det er via C. Sundts gate med Vågen på en side, gjennom 

Ytre Markeveien og inn i Nordnesveien, eller via Georgernes Verft forbi USF med 

Laksevåg på den andre siden, har opplevd “lokalturismen” på nært hold. Dette 

er av betydning og stor verdi som destinasjon. Akvariet har i tillegg til sin egen 

attraksjon og plassering bidratt til opplevelser for alle aldre og grupper underveis 

fra sentrum. 

Slike opplevelser deles i dag på alle sosiale kanaler. Bilder på Instagram. 

Kommentarer på Facebook. Forretningsmøter i vakre omgivelser på Linkedin. 

Sanntidsoverføring på Snapchat. Det er denne sanntids byutviklingen Akvariet vil 

spille en viktig rolle i. Her det skal bygges gode opplevelser. 

En ny lokalisering til Dokken vil åpne for Akvariet som byutvikler. Bergen flytter 

stadig sine grenser for hvor byutvikling skal skje og prioriteres. Når Bergen Havn 

ble vedtatt flyttet til Ågotnes 7. desember 2018, åpnet Dokken sin plass for Bergen 

og utpekte seg som naturlig byutviklingsområde og forlengelse av sentrum mot 

ny sjøfront. Nye opplevelser kan bygges på veien til en ny destinasjon i det som 

vil bli Bergens nye hjerte.

BARNAS BLÅ VERDEN
Et Akvarium er noe av det gøyeste barn vet om. Enten det er et akvarium som står 

i stua hjemme, eller besøk på Akvariet i Bergen. 

Leken er en livsform for barn, og viktig for vekst og kunnskap. Lek har mange 

former, og handler ikke bare om den daglige fysiske leken, men også om selve 

opplevelsen av at dagen er en lek i seg selv. Akvariet sin rolle som oppdragende 

og formidler av havet sitt innhold er sentral i hvordan barnas verden finner sin 

form innenfor akvariets rammer.

I dag er det en evig kamp om barns oppmerksomhet, en kamp mange taper til 

teknologien sine mange fysiske gjenstander. Den virtuelle verden opptar stadig 

mer av barns oppmerksomhet. 

Barn farges av den digitale hverdagen.

LEKEN ER BARNETS LIVSFORM. LEK ER 
LIVSUTFOLDELSE OG GLEDE, OG ET MÅL I SEG 
SELV. SAMTIDIG ER LEKEN BARNETS VIKTIGSTE 

LÆRINGSARENA FOR ALLE LIVSOMRÅDER.

DET ER NOE BESNÆRENDE MED GLEDEN MAN 
SER OG OPPLEVER NÅR BARN MØTER DYRENE, 
FÅR TA DEL I DERES LEK OG BEVEGELSE, OG NÅR 
BARNA SPEILER EN FORNEMMELSE AV BARNLIG 
GRU OG BEUNDRING VED Å HOLDE EN STOR 
KRABBE, ELLER STRYKE EN SJØSTJERNE OVER 
”HÅRENE”
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Konkurransen ligger i å betjene en sanntidsopplevelse som utkonkurrerer de 

umiddelbare opplevelsene som kommer gjennom kun en skjerm.

Lek og aktiviteter er ikke gøyere enn den umiddelbare opplevelsen en digital 

verden gir, derfor blir det viktigere og viktigere at samfunnsrollen som Akvariet 

tar, ivaretar og utfordrer symbiosen mellom fysisk og digital virkelighet.

Akvariet må tørre å utfordre barn. Og foreldre.

Det er mulig nye former for nærhet til dyrene blir viktig tema å undersøke. Her 

vil teknologi spille en sentral rolle fordi det er svært få andre muligheter som gir 

grunnlag godt nok til å balansere opplevelser som oppleves i en kombinasjon 

mellom den fysiske og digitale verden.

Barn er vår viktigste ressurs. De er også den målgruppen som vil vokse med 

det nye Akvariet, ta del i utviklingen og bidra til at Akvariet utvikler seg riktig. 

Samtidig så er det slik at barn, i likhet med de fleste voksne fortsatt elsker nærhet 

og kontakt med dyr.

Det skal Akvariet fortsatt bidra med.
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Verdenshavene beskriver de største sammenhengende havstrekninger på 

kloden. Dette sees i relasjon med de syv hav som opprinnelig dreide seg om 

havstrekningene i den enkelte sjøfartsnasjonens nærområde. Etterhvert som 

menneskets geografikunnskap ble bedre, utvidet begrepet seg. Selv om man vet 

at strekningen fra Antarktis via Stillehavet, Nordishavet og Atlanterhavet sydover 

til Antarktis er sammenhengende havstrekning, regnes dette som fire verdenshav.

Med Det indiske hav som eget verdenshav, og med Sørishavet og Middelhavet 

favnes de syv hav til en sammenheng koblet av utallige strømninger, nettverk og 

geografiske tilpasninger.

Vi kan se det Nye Akvariet som et verdenshav lokalisert i Bergen.

De syv store akvariske sammenhengene er koblingen mellom forskning, næringsliv, 

reiseliv, undervisning, innovasjon, teknologi og media som formidles gjennom 

lærelyst på en plattform om hav og helse. Hver av disse representerer Havet i 

Byen, byen fra Havet som Akvariet skal foredle i samspill med byen, samfunnet 

og kloke hoder. Det nye Akvariet er ikke bare et bygg. Det er også en visjon og en 

ide om noe som kan være til nytte for forskere som trenger en samlende plattform 

om havet i sitt arbeid, og til glede og opplysning for menigmann som samtidig 

skal underholdes. Det moderne Akvariet er en samfunnsbygger og brolegger av 

kunnskap om havet. Det er en byutvikler som forener verdens marine hovedstad, 

Bergen, til en global kraft.

Derfor er ett bygg for lite.

Misjonen er stor, og må omfavne det bergenske miljøet som en samlende kraft. Det 

Nye Akvariet er en akse av kunnskap om havet. Den aksen begynner på Dokken 

og strekker seg mot Solheimsviken. På Dokken lokaliseres Akvariet ytterst på 

piren og ser utover havet.

I denne aksen etablerer Akvariet som byutvikler et nytt samlende begrep som 

heter ”Architecture of Place” der Akvariet som flere bygg lokalisert på aksen 

danner kunnskapsrommene mellom seg.

Det nye Akvariet er et Innovation District for havrelatert kunnskap.

Et Innovation District er et samspill mellom partnere der ny kunnskap og 

innovasjon oppstår i egen kraft, men sterkest samlet. Alle Innovation Districts 

inneholder økonomiske, fysiske og nettverksressurser.

I et slikt havbasert distrikt får de syv akvariske sammenhengene mellom forskning, 

næringsliv, reiseliv, undervisning, innovasjon, teknologi og media en naturlig plass 

fordi dette kan spres på flere bygg og etablere Det Nye Akvariet som en akse.

VERDENSHAV ER ET UTTRYKK SOM 
BRUKES FOR Å BESKRIVE DE STØRSTE 

SAMMENHENGENDE HAVSTREKNINGER 
PÅ KLODEN.
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DET NYE 
AKVARIET

FORMIDLING OG  
LÆRELYST FOR  
HAV OG HELSE

REISELIV UNDERVISNING NÆRINGSLIV FORSKNING/ 
FORVALTNING 

MEDIE TEKNOLOGI INNOVASJON
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Det kan også refereres til en bearbeidelse av noe og anvendelse av vitenskapelige 
resultater for å oppnå bestemte mål som har betydningsfull innvirkning på 
mennesker foruten også andre levende veseners muligheter til å tilpasse seg et 
nytt miljø. Akvariet kan ta sin rolle som ny teknologi i både by- og samfunns-
utviklingen.

Teknologi innenfor den marine forskningen og forvaltningen er i rivende utvikling. 
I så måte har ikke Akvariet en egen teknologi som kan sidestilles, eller er utviklet, 
i tilsvarende sammenheng. Likevel vil det nye akvariet kunne ta en egen posisjon 
som en teknologisk innovasjon knyttet til flere momenter som eksempel:

1. Teknologi knyttet til sammenkoblingen av flere bygg  langs en akse

Smarte bygg er den nye standarden uavhengig om det er et bygg for opplevelser, 
utdanning, forskning eller næring. Dagens krav til bygg er tuftet på bærekraft 
og innovasjon. Det Nye Akvariet er ikke bare et enkelt bygg, men flere bygg i en 
serie langs en distriktsakse. Da vil det være naturlig at det innoveres nytt i måten 
byggene kobles, samspiller og integrerer Den Akvariske Samhandlingsmodellen.

2. Teknologi knyttet til hvordan de nye byggene bygges, konstrueres og 
prosjekteres

Mange bygg er  i dag er nesten utdatert når nøkkelen står i døra. Det skjer en 
stadig raskere teknologisk utvikling i hvordan bygg og byer bygges. Materialer 
utvikles nytt, prosjekteringsmåter løses innovativt og heldigitalt, byggene 
konstrueres med høyere grad av fleksibilitet, og bærekraft synliggjøres gjennom 
nybygg sin evne til å tilpasse seg raske endringer.

3. Teknologi knyttet til de mange presentasjonsformer Akvariet må utvikle 
i formidlingen.

Det er en app for alt. Det Nye Akvariet må tenke utstillinger på ny måte som 
samhandler med barn og voksnes behov og kunnskapsnivå. Barn i dag er avanserte 
teknologibrukere, og forventningene til hva som skal oppleves er skyhøye. 
Grensene for dette skyves hele tiden framover. Samtidig er nødvendigheten av 
fysisk nærhet til dyrene viktigere enn noensinne.

4. Teknologi knyttet til hvordan anvendelsen og formidlingen av nye 
redskaper eller metoder kan bidra til å løse havrelaterte klimautfordringer

Det Nye Akvariet er i sin helhet ny teknologi som sprenger grenser og viser 
verden hvilken rolle et Akvarium skal ha i framtiden. Derfor er det sentralt at 
måten bygget(ene) er bygget bidrar til å redusere klimaavtrykket gjennom 
innhold og struktur.

TEKNOLOGI ER PRAKTISK UTFØRELSE, 
ANVENDELSE AV, OG KUNNSKAPEN OM DE 
REDSKAPER, MASKINER, TEKNIKKER ELLER 

METODER SOM KAN BENYTTES MED DEN 
HENSIKT Å LØSE ET PROBLEM, ELLER UTFØRE  

EN SÆRSKILT FUNKSJON. 
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”Grundighet gir trygghet”, er et slagord som har bidratt til svært solide resultater 

og som fremdeles er en del av fundamentet hos Norges spesialstyrker Vi har tatt 

med dette inn i vår mulighetsstudie  for å sikre at vi velger det rette konseptet for 

det nye akvariet i Bergen. 

Prosessen startet for 2 år siden, da interne ressurser fra Akvariet sammen med 

eksterne eksperter på strategiutvikling fra Geelmuyden Kiese utviklet en ny 

strategiplattform. 

Sentralt i dette arbeidet stod en oppdatert modell for formidling av kunnskap og 

kompetanse om livet i havet, og hvordan Akvariet i Bergen skulle ta en tydeligere 

posisjon både nasjonalt og i havbyen Bergen. Akvariets administrasjon besøkte i 

denne perioden en rekke internasjonale akvarier for å hente inspirasjon og lære så 

mye som mulig av andres feil, og ikke minst suksesser.

I dialog med offentlige myndigheter ble Akvariet oppfordret til å gjennomføre en 

mulighetsstudie, en oppfordring vi etterfulgte.

Mulighetsstudien fikk finansieringsstøtte fra Bergen kommune og Hordaland 

fylkeskommune, og arbeidet startet i januar 2019, med en uttalt målsetning om å 

levere et første utkast til påske 2019. Prosjektet ble satt opp med en styringsgruppe 

bestående av styreleder, nestleder i styret, samt en styrerepresentant med 

spesialkompetanse på prosjekt, Administrerende direktør, markedssjef, driftssjef 

og HMS-sjef fra administrasjonen i Akvariet i Bergen, samt to eksterne spesialister 

på prosjektledelse og byutvikling fra henholdsvis Harteig Consulting og COWI. 

I tillegg til den faste gruppen, er det gjennomført et innovasjonsmøte med 

Snøhetta, en heldags workshop med toppledere fra reiselivet i Bergen og en rekke 

møter med ressurspersoner og ledere i Bergen, i den hensikt å belyse mulighetene 

og konseptene så godt som mulig. 

Prosessen som ble valgt videreførte det grundige strategiarbeidet som allerede 

var utført, og hadde følgende form: (diagram neste side)

• Gjennomgang av strategien samt andre relevante dokumenter

• Besøk på Den blå planet og andre internasjonale akvarier (både for konsept-

diskusjon og prosjekt/finansieringsdiskusjon)

• Definering av minimumskriterier 

• Definering av vurderingskriterier for nettolisten, inkludert modell for vekting

• Utarbeidelse av bruttoliste for konsepter

• Bruttolisten vurdert mot minimumskriteriene

• Utarbeidelse av nettoliste 

• Vekting av nettoliste med konklusjon
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GJENNOMGANG 
AV STRATEGI

BESØK DEN BLÅ
PLANET

DEFINERE MINIMUM-
SKRITERIER

DEFINERE VURDER-
INGSKRITERIER INK-
LUDERT VEKTING

UTARBEIDE 
BRUTTOLISTER FOR 
KONSEPTER

VURDERE 
BRUTTOLISTE 
MOT MINIMUMS-
KRITERIER

UTARBEIDE 
NETTOLISTE

VEKTE NETTOLISTE MOT 
VURDERINGSKRITERIER 

INKLUDERT KONKLUSJON

Prosessen som ble valgt videreførte det grundige strategiarbeidet som allerede 
var utført, hadde følgende form.
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ANBEFALING
Samlokalisering med  
Havforskningsinstituttet
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I flere sammenhenger har Dokken blitt vurdert til å være det beste alternativet for 

ny lokalisering av Akvariet. Enten i sammenheng med Havforskningsinstituttet, 

samlokalisert med andre eller som frittstående.

Det har vært diskutert muligheter for plassering på den eksisterende Bring tomten 

eller Havnelageret, og de fleste innspill har vært tydelig på at en samlokalisering 

med Havforskningsinstituttet er det beste alternativet for et fremtidig Akvariet. 

Flere uoffisielle mulighetsstudier har vurdert dette konseptuelt gjennom 

arkitektoniske forslag, og konsepter som også har hatt en stor verdi for den 

påtenkte byutviklingen som vil finne sted på Dokken når Bergen Havn flytter sin 

virksomhet relatert til gods til Ågotnes.

Akvariet er en nasjonal institusjon, og en særdeles viktig identitet i Bergen som 

har vist sin posisjon verdig siden åpningen for mer enn 60 år siden. Som alle 

epoker og utviklinger er det også tid for utvikling av Akvariet. 

Fremtiden holder havet som en av de viktigste kildene til bærekraft og innovasjon. 

Samtidig er havet og den kunnskapen vi både har og får viktig for å klare kampen 

mot de klimautfordringer verden står overfor.

I den sammenheng er det naturlig at Akvariet tar en sentral rolle. Ikke bare lokalt, 

men nasjonalt og internasjonalt.

En slik rolle krever synlighet, og samarbeid. Det krever også innovasjon og 

nytenkning rundt hva et akvarium er og skal være. Prosessen bak beslutningen for 

det valget som Akvariet har konkludert med har vært inngående. Det har vært, og 

er, viktig å respektere de mange muligheter som ligger til grunn for ny lokalisering. 

Kriteriene har vært definert, og forutsetningene er tydelige på hva Akvariet vil 

og hvilken misjon som skal oppfylles. Med det som utgangspunkt har valgene for 

lokalisering under prosessen blitt redusert til noen få gode alternativer. 

For at Akvariet skal lede an i sin nye rolle, er samarbeid viktig. Derfor har Akvariet 

utfordret seg selv og begrepet akvarium ved å definere Det Nye Akvariet som et 

større geografisk område fremfor bare å være ett bygg. Likevel er det i slike valg 

vesentlig å bygge et fyrtårn som leder vei og har sin hovedbase i den aksen for 

lærelyst som Akvariet har definert. 

Dokken, og samlokalisering med Havforskningsinstituttet ble derfor et naturlig 

valg for styrets anbefaling av lokalisering.

Dokken er byens nye indrefilet, og en del av en etablert sør-nord gående 

kunnskapsakse fra Solheimsviken mot Nordnes. Tilgang til sentrum er god, 

tilgang til og fra regionen er godt etablert, og sjøen er rett utenfor døra. 

Samlokaliseringen med Havforskningsinstituttet er en styrke som vil bidra til å 

styrke Akvariet sin misjon og rolle.

DOKKEN HAR VÆRT FORESPEILET SOM 
BESTE LOKALISERING FOR AKVARIET I FLERE 
SAMMENHENGER, DET HAR OGSÅ ENDT OPP 

SOM VÅR KONKLUSJON.

ASLAK SVERDRUP



50 51

Ågotnes - CCB

ALTERNATIV 1
SAMLOKALISERT MED HAV-
FORSKNINGSINSTITUTTET 
PÅ DOKKEN

Havforskningsinstituttet skal flytte til Dokken. Det 

bke besluttet av Regjeringen i desember 2018. 

Et alternativ samlokalisert med og med felles utbyg-

ging i regi av Statsbygg med Havforskningsinstituttet 

på Dokken, tett på Hurtigruten og andre havneaktiv-

iteter med persontrafikk er spennende for Akvariet. 

Vi har vært naboer, lykkelige sådan, ved siden av HI 

siden 1960, og ser en rekke fordeler med  fortsatt  

naboskap. Nærhet til verdensledende forskning borger  

for tett samarbeid, og vil understøtte Akvariets rolle 

som verdensledende formidler av kompetanse om 

livet i havet. 

HI er allerede i gang med prosjektering, men det 

er fremdeles tid til å koble seg på slik at felles løs-

ninger sikres, prosjektering forenkles og dublering av  

anlegg, som vil være plasskrevende, hindres. 

Felles rigg og drift på deler av prosjektet vil også kunne 

gi betydelig besparelser på investeringskostnad. 

I et slikt konsept vil det være mulig å ha felles fas-

iliteter så langt det lar seg gjøre på laboratorier,  

undervisningssaler, garderober, restauranter og mye 

annet. Det vil være mulig å benytte seg av felles ener-

giløsninger og kanskje spesielt interessant, ha felles 

løsning for vann inn og ut fra dypet. Bare dette vil ha 

en kostnad på 100-200 millioner kroner for hver aktør, 

hvis det gjennomføres hver for seg. 

Nærhet til turister som reiser med Hurtigruten, Havila 

og båter til Danmark, England og etterhvert Tyskland 

er også svært interessant for Akvariet. Muligheten til 

å møte minimumskriteriet på 500.000 besøkende pr 

år vil være tilstede her.
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ALTERNATIV 0+
BLI IGJEN PÅ NORDNES

Regjeringen har besluttet at Havforskningsinstitut-

tet (HI) skal flytte til Dokken, og Statsbygg og HI sin 

mest optimistiske fremdriftsplan angir ferdigstillelse 

og flytting om 5 år. Når HI flytter, så er det naturlig å 

anta at Statsbygg ønsker å utnytte tomten til alterna-

tiv aktivitet, eventuelt selge den. 

Akvariets tekniske anlegg, spesielt på vanntilførsel, 

går gjennom kjelleren til HI. Anleggene er fra bygge-

årene, det vil si 50-tallet, og de er i teknisk dårlig stand. 

En gjennomgang av Akvariets egne tekniske anlegg 

gjennomført i 2017 antyder maksimal levetid på ca. 

10 år fra rapportens leveringsdato. I tillegg kommer 

anleggene som går igjennom HI sin kjeller. Dersom 

HI-bygget skal rives for å gi plass til byutvikling, så 

vil det være behov for et nytt anlegg for å hente inn 

sjøvann. 

En annen utfordring ved å fortsatt ligge på Nordnes, 

vil være å møte minimumskriteriene for antall besø-

kende. Det er få andre destinasjoner eller elementer i 

bydelene som trekker besøkende i området, sammen-

lignet med andre steder i sentrum. Nordnes ligger, for 

langt unna sentrum for gange. 

I tillegg er kollektivforbindelsen til området begren-

set, med få og sjeldne avganger med buss. Det er få 

tilgjengelige parkeringsplasser i området, noe som 

begrenser antall besøkende, spesielt i høysesong. 

Nordnes vurderes å ikke møte kriteriet på 500.000 

besøkende pr år.  
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Ågotnes - CCB

ALTERNATIV 2
SAMLOKALISERT MED EN 
PARTNER I BERGEN SENTRUM 

I tillegg til Havforskningsinstituttet, kan det være  

andre relevante samarbeidspartnere som kan gi  

synergier ved samlokalisering. Vitensentre og akvarier  

har en historie for å jobbe tett sammen, enten inte-

grert, eller ved at de ligger på samme fysiske sted som 

en felles destinasjon. 

Å samlokalisere seg med en eller flere relevante kom-

mersielle aktører og utvikle en destinasjon, vil kunne 

gi et større antall besøkende. Videre vil en slik lokali-

sering, knyttet opp mot allerede eksisterende turist-

knutepunkter som terminal for cruise eller hurtigruten 

bidra til betydelig økt antall besøkende.

Det er en rekke alternative lokaliseringer for et slikt 

konsept i sentrum. Vi har i våre analyser sett på Bon-

telabo, Marineholmen, Dokken, Laksevåg, Sandviks-

flaket, Nordnes, Hegreneset eller Tollboden. 

Det er kun to av disse alternativene som vurderes  

å møte minimumskriteriene for antall besøkende 

på 500.000 pr år, og det er Bontelabo og Dokken.  

Vurderingene er basert på dialog med ledere innen 

turistnæringen. 

I dette konseptet vil det være viktig å søke å bygge 

felles fasiliteter så langt det lar seg gjøre på. Dette 

inkluderer alt fra det bygg-tekniske til felles energi-

løsning.
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Ågotnes - CCB

ALTERNATIV 3
FRITTSTÅENDE AKVARIUM
I BERGEN SENTRUM

Flere akvarier er bygget opp som frittstående destina-

sjoner, gjerne lokalisert i sentrum av byer, nær vannet. 

Et frittstående akvarium i sentrum av Bergen kan  

lokaliseres på en rekke steder. 

I vår analyse har vi sett på Dokken, Marineholmen,  

Bonte labo, Laksevåg, Sandviksflaket, Nordnes, 

Hegre neset eller Tollboden som alternative steder for 

et frittstående akvarium. Det er kun to av disse alter-

nativene som vurderes å møte minimumskriteriene for 

antall besøkende på 500.000 pr år, og det er Bonte-

labo og Dokken. Vurderingene er basert på dialog 

med ledere innen turistnæringen.

Fordelen med å være frittstående kan være mulighet 

for ekspansjon og videreutvikling, fordi tomt rundt 

bygget i flere av de sammenlignbare konseptene ofte 

er stor sammenlignet med konsepter der en ligger  

integrert med og samlokalisert med andre. 

Samtidig er det utfordringer med et slikt alternativ. 

Det er betydelig mer kostbart, både i investering og 

i drift. Det gir heller ikke samme mulighet for samar-

beid med andre, utover det som er mulig uten geo-

grafisk felleskap.
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Ågotnes - CCB

ALTERNATIV 4
FRITTSTÅENDE AKVARIUM 
UTENFOR SENTRUM

Noen av de akvariene vi har sett på i vårt strategi arbeid 

har vært frittstående akvarier utenfor sentrum. Enten 

som frittstående akvarium eller som Aktivitets parks-

konsept ala Dyreparken i Kristiansand, Umschlanga 

 i Sør Afrika eller Sea World i USA. 

Et slikt konsept kunne vært etablert i geografien 

rundt Bergen, eksempelvis i Os, eller på Askøy, der de 

har utviklingsområder med plass og moment.  

Fordelen med en slik plassering vil kunne være rikelig 

med plass, og mulighet for å utvikle et stort kommer-

sielt konsept med stor variasjon. 

Utfordringen med et slikt konsept er å få det til å bygge  

oppunder nasjonal havstrategi, samt sikre tilstrekke-

lig antall besøkende. 

Vi har vurdert at et slikt alternativ ikke møter mini-

mumskravene på de to områdene, og har derfor ikke 

med et slikt konsept til runde to der vi grundigere  

analyserer det. 
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