
Varegghallen og «ny» Mulebane
17 års ferd bærer nå mot rask realisering!

Anlegget vil tilby mye for mange  idretter og treningsbehov, men vil også ha 
rom for kulturliv, undervisning og mye mer – og det vil ha et

Visningssenter som vil være en viktig del av helheten



Byggingen av 250 millionerkronersprosjektet er i full gang!
En drøm er i ferd med å bli  virkelighet

(Det bråker dessverre litt (mye) akkurat nå, men den tyngste anleggsperioden vil være 
over om få måneder – og det hele vil stå ferdig sommer/tidlig høst 2024)



I powerpoint er dette en frilmsnutt fra en droneflyging inn mot byggeområdet,  
forøvrig er det en oversikt over Varegghallen/Mulebanens relative nærområde og 
hvor omfattende arbeid som pågår



Også dette er en dronefilmsnutt (i powerpoint) som viser nærbilder av byggeområdet 
(for noen uker siden i forhold til 16.11, 2022), men illustrerer også som «stillsfoto» 
byggegropen og det hektiske arbeidet som pågår for å ta ut nok masser til å få på 
plass nesten 10.000 m2 bygningsmasse under bakken – under Mulebanen 
«Hektisk» for å sikre at perioden med støyende byggearbeid blir kortest mulig



Vi kommer forøvrig til å følge byggingen av hallen med droner ca. 
hver 14 dag gjennom hele byggetiden på drøyt 2 år



Det føles allerede lenge siden byggestarten 28.juni i år!



Da (daværende) ordfører, Rune Bakervik, satte første spadetak og Sparebanken Vest 
kunngjorde at i tillegg til Trond Mohns (enormt) store raushet vil de bidra til at 
idrettsanlegget får et visningsenter



Vareghall/Mulebaneprosjektet er på sett og vis 3 prosjekt i ett

1 Mulebanen

2 Varegghallen

3 Beboerparkering

1. Øverst med gul skravur er en gjenskapt Mulebane bare en meter hevet over dagens nivå. Rett under banens spilleflate i sør ligger
fotballgarderober og banedriftens lager, kafé/kjøkken og kontor

2. Det blå arealet omfatter flerbrukshallen (som kan tredeles) , flere treningsrom, garderober, mingle/kaféareal, tribuner pluss underviningsrom 
og kontor

3. Det rødskraverte arealet nederest er en parkeringsetasje for biler og sykler. det er 50 p-plasser for biler – alle med lading – de fleste  av 
plassene vil være reservert for bildelering, handikap og beboerparkering. Det er også en omfattende sykkelparkering m. lading og verksted.



På toppen: 
Ny Mulebane med (miljøvennlig) kunstgress



Under Mulebanen i 3 etasjes høyde (9 meter):
Flerbrukshall – håndballstørrelse - bane  for HELE FJELLSIDEN

Men også ”gymsal” for

Rothaugen skole med 600 elever

Også Krohnengen 
skole har bedt om 
”brukstid”



Og helt i bunnen:
Parkeringsanlegg – en etasje –for  bl.a. beboerparkering –

og veldig mye for sykkel

Parkering med plass til ca 50  biler  - med selvsagt ladepunkt for EL-biler, plasser til 
bildeleringbiler  og i  tillegg;  rom for MANGE sykler m. lading for el-sykler og stell og 

reperasjonsmuligheter

Som vil bidra til å rydde et verneverdig område for 
overflateparkering – øke fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og Mulebussen 



På toppen: 
Ny Mulebane med kunstgress

På siden av hallen  i kafé og vrimlearealet og gangene m.m. 
Visningsenteret  om bl.a. Stoltzen – Fjellveien – Christinegård 



Fjellsiden (nord og sør) er sentrums største bydel med 12 000 beboere – det er også 
den største bydelen i Bergen  uten egen flerbrukshall. Varegg er sentrums største 
bydelsforankrete idrettslag med drøyt 1000 medlemmer
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Fjellsiden er  altså den største bydelen i Bergen uten egen flerbrukshall – men den 
mangler også bydelshus/naturlige samlingspunkt utenom skolene. Vi tror Varegghallen  
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Varegghallen og Mulebanen
– hvordan  blir anlegget formet ut?
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Mulebanen og Varegghallen sett fra vest mot øst (hovedinngang til hallen ved grønn pil)

Opp/nedkjøring til sykkel 
og bilparkering



Mulebanen og Varegghallen sett fra Persenbakken (sør) mot nord.  Til høyre 
(grønn pil): Inngang til Mulebanen og til bygg med heis og trappehus til 
Varegghallen og kiosk for Mulebanen m. tribuner



Varegghallens hovedinngang fra gatenivå i veien som heter Christinegård. Ned til 
høyre er opp/nedkjøringen til parkeringsanlegget for sykkel og biler (i powerpoint er dette 
en filmsnutt der du kan vandre inn i hallen)



Og dette bildet viser Varegghallens hovedinngang fra gatenivå. Ned til høyre er 
opp/nedkjøringen til parkeringsanlegget for sykkel og biler tydeligere (i powerpoint er 
dette en filmsnutt der du kan vandre inn i hallen på en litt annen måte enn det forrige bildet)



Varegghallens øverste nivå (sett fra sørvest) Dette er ikke en inngang, men det er 
mulig å ga/inn ut når det er aktiviter innenfor i kaféen eller undervings/kursarealene. 
Det passerer en gangvei  foran her som vil fungere som en snarvei mellom Christinegård og 
Persenbakken (i powerpoint er dette en filmsnutt der du kan vandre inn i hallen)



Vareghallen fra litt over spilleflaten: Hallen kan deles i tre (her vist transparent, men 
det vil være tette vegger), i bakgrunnen ser vi tribunene (bak en glassrekkverk) og 
helt til venstre en bred trapp opp og ned fra tribune og inngangsnivået. 
Døråpningene på langsiden er inn og ut av garderobene og til lager av utstyr o.a. 



Her får vi et inntrykk av inngangs/foajéområdet i 1.etasje (inn fra veien 
Christinegård). Dette vil også fungere som kafé m.m. På veggen til venstre blir det 
skjermer o.a. visning  - altså en del av Visningsenteret. Bak disse veggene er 
tribunene i flerbrukshallen



Dette er mingle/kaféområdet i 2.etasje; her er det  en glassvegg som gir oversikt over 
flerbrukshallen til venstre.  I denne etasjen finner man undervisnings/møte/treningsrom, 
men også (hvis man går til venstre nederst til venstre i bildet):  kontor, kjøkken, 
fotballgarderober og lager som skal betjene Mulebanen som er rett over denne etasjen. 
Utenfor etasjen til høyre går det en gang/snarvei fra Christinegård til Persenbakken, 
men det er også et lite amfi der.



Hva er visningsenteret for noe?



På toppen: 
Ny Mulebane med kunstgress

Det er hele den rike bakgrunnen og innrammingen rundt Varegghallen 
VISNINGSENTERET skal vise : 

Stoltzen – Fjellveien – Christinegård – Idrettsbevegelse –Varegghistorikk
dugnad - klima og miljø, 



I  Nordneshallen har alle garderobene navn  - med gateskilt – etter gater,smitt og 
smau som forsvant under den forferdelige eksplosjonsulykken 20.04, 1944 ; 

- det har gitt opphav til mye lavterksel historie «undervisning»  - og mange 
ahaopplevelser. 

- Denne erfaringen var med å gi inspirasjon til visningsenteret i Varegghallen.



Det er mange måter å formidle viktige budskap på som 
ikke krever så mye, men kan bety så mye!



Hva slags visningsenter er det vi ser for oss?

Ikke noe av «Vil vite»-standard, men kanskje    likevel noen av de samme «pedagogiske 
triksene?»

Det blir nok mer som dette ; mye skjermer og prosjiseringer på vegg, men kanskje 
enkelte modeller o.l. på gulv



Vegger og gulv vil ha både faste og skiftende utstillinger av mange slag



Mest skjermer med filmer og interaktivitetet, men også noe 
helt til å ta og føle på:



Prinsipper for utforming av visningsveggene



Belysning



Hverdagsliv i anlegget 
fra høsten 2024

(Inspirasjon og eksempler fra Nordneshallen)

Mat og drikke; det gode måltid
er med og skaper samlingspunkt 

ja, et  bydelshus



Tirsdagskaféen i Nordneshallen - yrende liv og et 
samlingspunkt for hele bydelen 
(og en god dugnadsinntekt til lagene)







Hverdagsliv i anlegget 
fra høsten 2024

Hva er aller viktigst?



En heltids daglig leder – og  «forbilledlige» ungdommer som 
hallvakter er avgjørende for miljøskaping og god drift!



Trond´en ber ikke om mye, men en blautis når det koker i hallen sier han ikke  nei til –
og han bidrar  ikke bare til bygget, men til driften hvert eneste år og til vedlikehold og 
oppgradering!  (= erfaring fra Nordneshallen)

Drift/økonomi  må avklares så tidlig 
som mulig; en kan ikke (bare) basere 
seg på Trond Mohns utrolige raushet; 
Bergen kommune må fastslå sitt 
støttenivå (alle idrettsanlegg får kommunal 
støtte), kommunen må også  avklare 
om skolene i bydelen skal leie 
treningstid og hvor mye, slik at en vet 
hva som kan tilbys andre idrettslag, 
bedrifter og nabolagsgrupper som 
ønsker å leie.

Bildene over  er fra feiringen av Tronds 70.årsdag i Nordneshallen. Bildet nede til høyre viser Nordneshallen oppgradert og fornyet etter 
20 år; også med Trond Mohnstøtte



Hverdagsliv i anlegget 
fra høsten 2024

Trening og nokke for alle





Varegg har brukt Nordneshallen MYE, så også DET sier noe om behovet....



Lavterskeltilbud i ferier, på tvers av generasjoner og der en kombinerer idrett med f.eks. 
gjenbruk – gjør idrettsanlegget til et ekstra godt tilbud for brede grupper



Noen tenker kanskje ; vi driver jo helst med fotball i Varegg – eller friidrett; 
hva skal vi med en hall?

ALLE idretter utvikler seg med allsidighet; her trener Fiskis og Svettis-instruktørene 
både håndball og fotball gutter og jenter i styrke og smidighet



Hverdagsliv i anlegget 
fra høsten 2024

Mangfold og allsidighet



Varegghallen OG Mulebanen blir godt tilrettelagt for bevegelseshemmete o.a. med 
spesielle  behov. Rullestolsbrukere kan komme til og fra spilleflatene. Det er svært 
givende å legge til rette for denne brukergruppen! 
(men det er viktig å ta intiativ og GJØRE det!)



Allsidighet og mangfold 1

Mannlig trener instruerer håndballjenter



Allsidighet og mangfold 2

Kvinnelige trenere instruerer håndballgutter



Mange av kampsportene mangler trenings og kampareaner og representerer et tilbud 
som når andre grupper enn ballidrettene. Nordneshallen har hatt stor glede av å 
kunne gi et tilbud til en del av kampsportmiljøet. 



Ringvirkningene av å få et slikt          både for bydel og idrettslag kan og vil være mange; 
f.eks. økt interesse for bruk av klubbhytten o.a.! 

(Særlig når visningsenteret har egen presentasjon av byfjellshyttene!)



Viktig med godt lydanlegg og teknisk utstyr ellers  - for (å skape)  alle slags 
begivenheter!  E-sport  (og annen gaming) kan bli et viktig tilbud i fremtiden; da må det 
være lagt til rette for det!



Alle kan bli frisk og svett;  viktig at folk flest –
og bedrifter får treningstid. Det utvider miljøet og 
følelsen av tilhørighet!



Man tenker lett at dette først og fremst er et anlegg for barn og unge, men.......



Men det er like mye for voksne i alle aldre – når mulighetene først er der!



Og husk; dette er både en fotballbane, en flerbrukshall og en lang trenings og «alt-
mulig—rom. Her kan det skapes arrangement på kryss og tvers av idretter og 
interesser. Det behøver ikke å være  et idrett ELLER kulturarrangement; det kan være 
BEGGE DELER!



Sykkelreparasjon og opplæring av sykkelstell  er et  mulig tilbud i hallen....



Mulighet for å bruke grøntarealet rundt må 
brukes for alt det er verdt!



Løkke til! Det er bare fantasien som setter grenser  – og noen få  
fysiske rammer – for hva det fantastiske anlegget kan utvikles til!




