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Frelsesarmeens planer gatehospital i Skottegaten 16 
 

 Mange beboere på Nordnes i kvartalet mellom Skottegaten og Nøstegaten er 

bekymret over Frelsesarmeens plan om å etablere et gatehospital for 

rusavhengige i Skottegaten 16.  

 Mange ble overrasket da de fikk høre om planene enten gjennom nabovarsel eller 

lokale medier. Frelsesarmeen har ikke, slik det har lovet i sin prosjektbeskrivelse, 

informert bredt, men bare informert de naboene som de er lovpålagt til i henhold 

til plan og bygningsloven. 

 Planer om et gatehospital i Skottegaten 16 har skapt stor bekymring og 

usikkerhet hos innbyggere og oss foreldre i området, knyttet til områdets 

fremtidig trygghet og bokvalitet i nabomiljøet. 

 Området rundt Skottegaten 16 er et av byens tettest bebygde boligområder med 

en høy andel barnefamilier med småbarn. I en omkrets på mindre enn 100 meter 

fra det planlagte gatehospitalet finnes ikke mindre enn tre lekeplasser og én 

barnehage. Rett overfor Frelsesarmeens hus ligger en kommunal eiendom med 

boliger for flyktningfamilier. Områder utenfor Skottegaten 16 ble for fire år siden 

ombygget til en brosteingate med byrommøbler som blir flittig brukt av barn som 

leker og voksne naboer som møtes for ettermiddagskaffe. 

 Vi har store vansker med å forestille oss at et gatehospital for rusavhengige ikke 

vil skape problemer i nabolaget og påvirke trygghet og trygghetsfølelse. Mange 

foreldre er rett og slett bekymret for at barna ikke lenger kan leke trygt utendørs. 

Vi er redd for: 

 økt vinningskriminalitet og hærverk i strøket 

 konsum og salg av rusmidler i nabogatene 

 sprøyter i gaten, på fortau, på lekeplasser og i barnehagenes uteområder. 

 Kriminelle personer i området, som for eksempel pushere. 

Erfaringene til Straxhusets naboer bekrefter våre bekymringer, selv om konseptet 

der er noe annerledes. 

 For å gjøre det tydelig: et hospital for behandling av rusavhengige er et bra og 

nødvendig tilbudt og ingen av oss er imot prosjektet om å etablere et gatehospital 

for rusavhengige. Spørsmålet og diskusjonen er altså utelukkende knyttet til 

lokaliseringen av et slikt tilbudt.  

 Vi stiller oss litt undrende til at Bergen kommune på den ene siden i 

Nygårdsparken prøver med stor innsats og kostnader å fjerne et møtested for 

rusmiljøet i sentrum, mens det på Nordnes skal plasseres et gatehospital for 

rusavhengige, midt i ett tett bebygget boligområde. 

 For oss er det vanskelig å forstå hvorfor et gatehospital for rusavhengige skal 

plasseres i et av byens tett bebygde boligstrøk med en høy andel barnefamilier og 

småbarn. Siden behandlingstilbud skal være rettet mot personer som trenger 

langvarig behandling er det ikke relevant for fremtidig pasienter om hospitalet 

ligger i sentrum eller utenfor i mindre tett bebygde strøk eller i landlige områder.  

 

 Den eneste grunnen hvorfor hospitalet skal lokaliseres i Skottegaten er åpenbart 

at Frelsesarmeen (tilfeldigvis) disponerer en eiendom der. Så langt har vi ikke 

hørt om andre saklige grunner for valg av lokalisering av et gatehospital på 

Nordnes. 



 Det virker som til og med Frelsesarmeen selv ikke anser Skottegaten 16 som et 

godt første valg for lokalisering av gatehospitalet. Frelsesarmeen har argumentert 

at de har vært i kontakt med ulike meglere og Bergen kommune (?)  for å finne 

en annen eiendom for prosjektet.  

 Vi mener at Frelsesarmeens eiendomsdisposisjon ikke kan være den eneste og 

utslagsgivende grunnen for valg av lokalisering av en slik institusjon som 

innebærer et så stort konfliktpotensial. 

 Frelsesarmeen håndterer saken som en ren byggesak. Inntil videre ligger til 

behandling som en byggesak i Etat for byggesak og private planer. Naboenes 

bekymringer er likevel ikke knyttet til utforming eller dimensjonering av 

bygningens utseende og fasade, men dens bruksformål. En ren byggesaksmessig  

håndteringen av saken etter plan og bygningsloven treffer dermed ikke 

prosjektets problem.  

 Derfor mener vi naboene at saken må opp på den politiske agenda for å finne en 

god løsning uten at det skaper nye problemer for nabomiljø og før det blir en åpen 

konflikt om prosjektet, som ingen er tjent med, verken behandlingstrengende, 

naboer eller Bergen kommune. 

 En mulig løsning i denne saken, som ivaretar både naboenes bekymringer og 

legger til rette for et nytt behandlingstilbud for tungt rusavhengige, kan være å 

finne en annen eiendom hvor prosjektet kan realiseres i et mindre tett bebygget. 

 

 For å få til en slik løsning er det viktig at Bergen kommune involverer seg tidlig i 

saken og tar initiativ overfor Frelsesarmeen. Bergen kommune kan aktiv tilby enn 

annen, alternativ eiendom for prosjektet og til gjengjeld overta Frelsesarmeenes 

eiendom i Skottegaten til andre bruksformål, enten barnehager, studentleiligheter 

eller leiligheter for flyktninger. Og heller velger en løsning som skaper trivsel, som 

er et positivt bidrag til nabomiljøet. 

 Vi vil gjerne høre hvordan dere tenker om lokalisering av prosjektet, og om dere 

er villige til å engasjere dere og ta opp saken med byrådet slik at de kan 

samarbeide med frelsesarmeen for å finne en bedre plassering. 


