
Varegghallen –  
fase reguleringsplan

Orientering med vekt på barnehagedelen av prosjektet



En sommerdag i 2015?



Varegghallen en sen høstdag i 2015?

•  Et Columbiegg: Et vinn-vinn prosjekt som gir mye (selv til  de nærmeste naboer) 
og er lokalisert i en ”ikke-konflikt-sone” i tett by.

•  Etter 4 års prosess ble idrettsdeleni 2009 gitt klar prioritering i Idrettsplanen.

•  Nå utarbeides  en reguleringsplan for å komme videre

 



•  Varegghallprosjektet med elementene; idrettshall (inkl. ”gymsal” for Rothaugen skole), barnehage, 
parkeringsanlegg og kunstgressbane ”på toppen” ble lansert i 2005. Omfattende rapport utarbeides 
med skissemateriale.

•  I 2006 utredes det tomtepris/betingelser (kommuneadvokaten)  hvis det bygges barnehage i 
hallbygget som står på kommunal grunn. Antydet pris; 3,6 mill kr. Møter med byrådsavd. for oppvekst 
– ønske fra BOPP om å stå for reguleringsarbeidet.

•   Det blir samlet inn over  500.000 kr. i Vareggmiljøet til hallprosjektet.
•  Avklart i byrådsvedtak 12.09,07  at reguleringsplanarbeidet skulle skje som et samarbeid mellom 

Idrettseksjonen og Bergen Parkering. Via byrådsvedtaket ble det satt av 400.000 kr. til arbeidet. 
•  Ønske fra Rothaugen skole i 2007 om mulighet for undervisningslokaliteter i tillegg til selve hallen. 

Inkludert som tema i skolebruksplanen. Egne møter med Byrådsavd. oppvekst om dette.
•  Bredt, godt besøkt orienteringsmøte for nabolaget i ”Badstuen” i mars 2008 med svært positiv 

mottakelse. Konkurranse opp planoppdraget; Asplan-Viak blir engasjert som konsulenter.
•  Gruppe av byråder ledet av Henning Warloe ber i desember 2008 om at prosjektet reduseres til kun å 

omfatte idrettshall. Redd for konkurranse med ”Skansendamprosjektet” mht parkering.
•  Vår 2009: Oppstart plan i redusert form v/ Asplan-Viak. Avklaring begrenset KU knyttet til kulturvern.
•  Vår 2009: Varegghallen inkluderes i idrettsmelding/plan og det settes av 20 mill kr.
•  Det utarbeides og oversendes til kommunen forslag samarbeidsavtale basert på sameiemodell
•  Høst 2009; Bergen Parkering v/ styret (Leder Hans E. Seim) ber byrådet revurdere at p-anlegget tas 

ut av prosjektet.
•  Vår 2010 gjennomføres en større parkeringsundersøkelse blant beboere o.a. i Fjellsiden nær 

Mulebanen. Stor oppslutning om prosjektet – over 100 interessert i plass i anlegget til angitte priser. 
Sommer 2010: Møte m. styret i Bergen Parkering og byråd Christophersen. Henvendelse til byrådet 
om nytt møte for å drøfte et helhetlig prosjekt.

•  Prosjektet med i  skolebruksplanprosessen. Avklart senhøst 2010 at kommunen ikke ville ha arealer 
til Rothaugen (men fortsatt gymsal til 600 elever). Positive tilbakemeldinger fra Monica Mæland mflr.

•  Mars 2011 grundig møte med 4 byråder og en rekke kommunaldirektører. Vedtatt oppstart 
reguleringsplan m. alle formål inne inkl. Stoltzen-Fjellveisenter. Møter mai og juni om praktisk 
organisering av planprosessen. Asplan-Viak reengasjert. 

•  Møter august 2011 m. 2 barnehageutbyggere. Signal om å kunne ta ”hele prosjektet”.
•  Høst 2011; avklaring idrettseksjonens prosj.ledelse, planfinansiering + avklaring m. Samferdsel.
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1.  Byrådet står ”bak” det vi har kalt ”Columbieggprosjektet”:
•  Flerbrukshall med Stoltzen-Fjellveiensenter
•  Idrettsbarnehage
•  Parkeringsanlegg
•  ”Ny” oppgradert Mulebane
•  Ny gang/sykkelvei som gir forbedret universialitet
•  Det skrives nå en byrådsak for å forankre ytterligere både formål, fremdrift og 

finansiering (av planarbeidet).
2.   Med en prioritering av barnehageprosjektet og tydliggjøring av om det er ønsket 

et privat/offentlig prosjekt, vil også helhetsfinansieringen/organiseringen komme på 
plass

3.   Hver av delene – barnehage, idrettshall og parkering - har en ”trygg” 
finanisering og inntektsbase; vil kunne organiseres som egne selskap (A/S – 
stiftelser) og seksjonerte areal i bygget. Fellesdrift i eget sameie. Ønske om at 
barnehageutbygger koordinerer utbyggingen.

4.   Reguleringsplanen vil kunne være ferdig til påske 2013 – med parallell 
prosjektering kan barnehagen ( og hele prosjektet)  være ferdig til vår 2015

        Status pr. desember 2012

Columbiegg fordi; hvert 
av prosjektene utfyller 
og styrker hverandre. 
Fordi prosjekthelheten 
GIR langt mer enn det 
”tar” og representerer 
slik sett ”vinn-vinn” også 
for nabolag/nærmiljø



•  Sett mot nord



Visjonen: Fra Mulebane til idretts- og 
oppvekst og kultursenter

I dag.........



I morgen....



Hva vil hallen kunne skape?

•  Et pulserende aktivitetshjerte og sosialt treffpunkt for hele Sandviken og 
halve Fjellsiden. Det bor rundt 12.000 i nedslagsfeltet. 
Sentrumsbydelene har kun 2 haller i dag som har et ”oppland” på 5-6000 
beboere hver (Nordneshallen og Møhlenpris/Vitalitetsenteret)

•  En ny giv for Varegg spesielt, og alle idrettsorganisasjoner i nærmiljøet 
generelt. Mulighet for kampsportsenter.

•  Et stort løft for skolene – Rothaugen (sentrums eneste ungdomskole) 
spesielt - vil gi Rothaugen hardt tiltrengt bedret daglig ”logistikk”(inngå 
tidstap til/fra Stemmemyren)

•  Et nytt identitetsmerke for bydelen - et ”Stoltzen og Fjellveiensenter” 
for hele Bergen. Stedet der turen begynner og/eller avsluttes. Der alle – 
og barne og unge især – får en kulturhistorisk bakgrunn for Stoltzen, 
Fjellveien og turstiene på Fløyen og Sandvikens lokalhistorie mer 
generelt.

•  En idrettsbarnehage for i snitt 90 barn (120 plasser)  – i et område m 
flere barnehager – et helt lite "oppvekstsenter” – der p-anlegget gjør av-
påstigning enkelt – og lett for foreldre å sette fra seg bilen og går til byen

•  Et p-anlegg med nesten 200 plasser – hvorav nesten 100 for beboere 
og lokale næringsdrivende. Et anlegg som kan bidra til å rydde opp 
parkeringskaoset i nærområdet

..... gubbelaget i Varegg m.flr.  har varslet vilje til betydelig dugnadsinnsats 
på driftsiden...



Tomten

- hva skal 
skje 
hvor?

Endret veiløp = 
STORT 
utearealpluss
for barnehagen

Barneparkareal som 
kan bli en del av 
barnehagen = litt 
større barnehage 
(oppmot 120 plasser = 
80/90 barn)

Ny gang og sykkel 
snarvei

Mon 
Plaisir

Ny,liten lokalpark



Det samme som vist på kartet angitt på bildet av 
området i dag

Mulebanen blir hevet 3 
meter og får kunstgress

Under banen: Barnehage 
øverst, så idrettshall og 
nederst 2 etasjer m. parkering

Lokalpark

Omlagt vei

Uteareal for 
barnehagenGang/ 

sykkelvei
Lekepark/ 
uteareal for 
barnehage

Hovedinngang -innkjøring til p-anlegget



Reguleringsplanområdet anno 2009



Snitt A - fra nord snitt helt sør

På de påfølgende sider vises prosjektet i røffe skisser i snitt og plan



Snitt B fra nord -  snitt midt inne i



Snitt fra nord  - og nordligst i bygget



Nedre parkeringsdekke - 95 p-plasser



Øvre parkeringsdekke - 91 p-plasser



Bane, garderober, treningsrom, tekn.rom/lager + disponibelt for trening for 
eksempel spesialfunksjoner for eksempel spinning, squash m.m. 450 m2

Treningsrom ca. 450 m2

Spilleflaten – ”banen

Garderobe

Kamp-
sport-
senter?



Barnehage + tribune, kafé, kontorer, Stoltze-Fjellveisenter,  ekstra 
treningsareal

Barnehage ca.  650 m2

Tribune – kafé mm

Tumleareal 
for barn - 
oppvarming
sone

Barnehage

- 1.etasje

Stoltzen/
Fjellveien
senter



Idrettsbarnehage - ca. 750-900 m2

Idrettsbarnehage - ca. 120 plasser – store uteareal + banene inne/ute

Barnehage

 2.etasje



Opprustet Mulebane 60x40 m m. kunstgress

60 m

40 m



 

UNDERSØKELSE AV BEHOVET FOR ET 

PARKERINGSANLEGG UNDER MULEBANEN/

VAREGGHALLEN 

409 besvarelser av 483 telefonsamtaler 

Svarprosent: 84,7 % 

Gjennomført på telefon i perioden:  

22.03.10 – 24.03.10, til privatpersoner med 

postnummer 5034 og 5037 

Analysen er gjennomført av: 

Omfattende parkeringsundersøkelse gjennomført våren 2010



88 % 

11 % 

2 % 

82 % 

15 % 

3 % 

83 % 

17 % 

49 % 

38 % 

13 % 

75 % 

20 % 

5 % 
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Ja 
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Vet ikke 

Totalt Har ikke bil Planlegger å anskaffe bil Ja, har 1 bil Ja, har flere biler 



Fakta p-anlegg 
 

Hva Data

Størrelse full bane  og 2 
etasjer

5120 m2

Antall p-plasser 186

Antatt pris pr. plass: kr. 220 000

Samlet pris: 40,9 mill kr. (eks. mva)

Prisreferanser: Skansendamanlegget (2010) er beregnet til kr. 252.000 pr. 
plass, Klostergarasjen kostet (2005): kr. 183.000 pr. plass. Nordnesbanen 
(Fiskeridirektoratet/Havforskningen/beboer) kr. 105.000 (1999)



Finansiering flerbrukshall 
 - utviklet i  Vareggregi

Hva Hvem Hvor mye

Spillemidler Staten   9.0 mill kr.

Kommunalt bidrag i 
samspill m. 
idrettskretsen*

Bergen kommune 20.0 mill kr.

Dugnad Varegg mflr. 1.0 mill kr.

Private/
næringslivsbidrag

Varegg”lauget” 
o.a.

Samlet 46 mill kr

*I tillegg til at tomten stilles til disposisjon vederlagsfritt

16.0 mill kr

Beregnet pris for hallen eks. ekstra mezzanin og uten parkering . Samlet ca. 2500 m2. Pris: 46 mill kr



Finansiering hall + øvrige funksjoner

Hva Hvem Hvor mye

Idrettshallen Stiftelse – midler fra Bergen 
kommune, spillemidler, givere

46,0 mill kr.

Mulebanen m. krøllgress og 
nytt lys

Kommunen + Hord.fotballkrets
(Mohnmidler?)

3.5 mill kr.

Idrettsbarnehagen Privat driver + statlige 
innsatsmidler

45.0 mill kr.
inkl. uteareal og tomt

P-huset Private investorer
Drift: Anbud - Bergen Parkering, 
Europark eller andre

41.0 mill kr.

Alt : Skole Bergen kommune 25.0  mill  kr.

Samlet 135.5  mill kr



Finansiering/gjennomføring  
 p-anleggsdelen uten boligsone

Inntektskilde Inntekt pr. år

Utleie faste plasser i anlegget betaling for 95 biler
(900kr. x 12 x 95)*1. 

1,1 mill kr.

Vanlig  tidsavgrenset avgiftsbetaling
(90 pl x 125 kr./døgn x 240 dager = 65% belegg)*2

2,7 mill kr.

Samlet årsinntekt: 3,8 mill kr.

Kostnader Kostnad pr. år

Låneopptak 41 mill kr. nedbetaling annuitet 25 år 5% rente 
p.a.

2,8 mill kr.

Driftskostnader 0,7 mill kr.

Driftsoverskudd/balanse 0,3 mill kr.

Driftskostnader trekkes fra – øvrig går til entrepenørs finanskostnader 
– dvs. "leie" av anlegget.

Anlegget synes å kunne 
finansieres over inntektene 
basert på 12-15 års kapitalisering

Vi antar at P-anlegget gjennomføres ved at entrepenør tar på seg utbyggingsrisiko mot å få årlig 
avkastning/nedbetaling på egenfinansiering over for eksempel 10-15 år. Mulig hallen kan bygges etter 
delvis samme modell.

*1: Ca. 250 kr. høyere enn vedtatte nye satser for  beboerparkeringsplasser i boligsoneanlegg. Undersøkelsen v. 
Perspektiv Analyse viser klar betalingsvillighet i dette prissjiktet *2: 125 kr. pr. døgn er prisen pr. 2009 i Klostergarasjen 
ved et døgns hensetting – inntektene øker betydelig ved høyere utskiftingsfrekvens eller belegg. Timepris er kr. 20.



Et lønnsomt prosjekt uten 
boligsonefinansiering

De siste vurderingene mht kostnader tilsier at plassene i et kombinert anlegg som 
dette (parkering, idrettshall, barnehage, krøllgressbane) vil være noe rimeligere å 
bygge enn Skansendamanlegget (252.000 kr. pr. plass). Antatt 2011-pris for 
Mulenparkeringen er 220.000 kr. pr. plass. Med en nedbetalingstid på 25 år og 
inkludert driftskostnader vil årlig inntekt pr. plass på ca.  kr. 20. 000 (NKR 2011) 
være tilstrekkelig for å gå i balanse. Hvis alle plassene hadde vært disponert for 
fast utleie ville derfor prisen pr. plass (186 plasser) måtte være 1600 kr. pr. mnd. 
Ved en ca 50/50 deling mellom et åpent p-anlegg for ordinær betalparkering og 
”faste plasser” vil en kunne få det til å gå rundt med 900 kr. pr. mnd for faste plasser 
og et 65%-belegg for øvrige plasser basert på normert døgnpris (125 kr. pr. døgn – 
240 døgn). Timeprisen vil være 20 kr (= dagens pris Klostergarasjen). Ved mye 
kortidsbruk vil følgelig inntektene øke betraktelig. Et p-anlegg under Mulebanen vil 
ha flere perioder med høyt kortidsbelegg; Vareggcup, Stoltzekleiven, Fjellveiløpet 
og generelt ved gode oppmarsjdager til Fløyen/Sandviksfjellet.  I tillegg  kommer 
arrangement i hallen (cup-er, kamper etc.).

Det har vært gjort vurderinger i forhold til referanseanlegg.  Konklusjonen er at et 
p-anlegg under Mulebanen vil kunne gå i bedriftsøkonomisk balanse uten 
finansiering fra boligsonemidler eller andre offentlige midler. 
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Asplan Viak AS 
  
pbx 2304 Solheimsviken 
Fabrikkgaten 3 
5824 BERGEN 
 
 
 
 
Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 
  200812568/4 BBY - 5120 23.01.2009 
  SNBJ 
 
 
 
 
 
VS VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR 
REGULERINGSPLAN FOR VAREGGHALLEN, GNR 168 BNR 563 
 
Vi viser til innsendt notat datert 2.okt 2008 der dere vurderer  tiltaket i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning.  Forslagstiller konkluderer med at tiltaket ikke utløser krav om dette.  
 
Siden notatet ble sendt inn er det også avholdt et møte 4.12.08 med byrådene for Oppvekst og 
Næring og kultur. I møtet ble det uttalt at skoledel og soneparkeringsanlegg bør utgå av prosjektet. 
( jf referat fra møte ). Dette gir en betydelig reduksjon i areal og gir noe andre føringer og 
konsekvenser for reguleringsarbeidet enn ved oppstartmøte. 
Byggets areal vil nå utgjøre ca. 8800m2. Størrelsen på prosjektet tilsier at en fremdeles har plikt til 
å vurdere om tiltaket utløser krav om konsekvensutredning. Jf vedlegg I, i forskriften som sier at 
når tiltaket er over 5000m2, skal det vurderes opp mot kriteriene i § 4. Fagetaten anser at det er 
kun § 3 punkt 1 a), som kan være aktuell i denne saken: 
 

1. Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven dersom planen omfatter eller fastsetter 
rammer for senere vedtak om følgende tiltak eller virksomheter: 

 
a) nærings-, lager- og kontorbygg, samt offentlige bygg og bygg til almennyttige 

formål, med et bruksareal på mer enn 5000 m2 
 
med henvisning til § 4a) 
 
Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de : 
 
a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller 
hvor det finnes eller er stor sansynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i 
et kulturmiljø med stor tidsdybde. 
 
Eksisterende idrettsbane, ligger 7 m fra fredningsgrensen til Kristinegården og 31 m fra det 
nærmeste av de fredete bygningene. I seg selv er allerede eksisterende bane et vesentlig 

Bergen kommune. Byggesak og bydeler.   Saksnr. 200812568/4 
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terrenginngrep i nær kontakt med parklandskapet som strekker seg opp ovenfor Kristinegård til 
Mon Plasir. Å bygge en idrettshall vil i større grad enn den etablerte idrettsbane, medføre et 
irreversibelt inngrep i landskapet. Ny idrettshall vil dekke samme areal som idrettsbanen, men 
reise seg en etasje over eksisterende banenivå. Dette medfører at spranget mellom bakken og 
banen tas opp i forkant og ikke i bakkant slik som dagens situasjon. Det nye økte volumet og 
fasade vil være et viktig utredningsspunkt i forhold til omgivelser og vernehensyn.  
Landskapet rundt Kristinegård vil påvirkes, i forhold til det nye volumet.  
 
Parken er en del av helheten og selv om den i dag ikke har noe formelt vern så har det 
sansynnligvis sammenheng med at det er kommunalt område og man har helt inntil nylig unngått å 
frede offentlige eiendommer da det offentlige skal kunne ta vare på kulturminner uten å frede. 
Denne praksisen er endret og en søker i dag å også å inbefatte nærmeste omgivelser til bygg og 
objekter i fredningssaker. 
 
 
Konklusjon 
Fagetaten vurderer derfor at tiltaket er lokalisert i og  kommer i konflikt med områder med særlig 
verdifulle kulturminner som er fredet, og at planarbeidet dermed utløser krav om å utarbeide en 
konsekvensvurdering som utreder tiltakets forhold til kulturminneinteresser jf § 4 a) i forskrift for 
konsekvensutredning. 
 
 
 
Vi beklager den sene tilbakemeldingen, og avventer forslag til planprogram. 
 
 
 
Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer 200812568 .  
Saksbehandler kan kontaktes på telefon 5556 6440. 
 
 

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER 
 
 

Finn Wetteland 
seksjonsleder 

 
 

Sigrid Næsheim Bjercke 
saksbehandler 

 
 
 
 
 
 
 
 

På neste 4 sider videre herfra gjengir vi status ved forrige planoppstart i 2009 inkl vurdering 
fra barnehage og skole
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Asplan Viak AS - Fabrikkgaten 3 - Postboks 2304 Solheimsviken - 5824 Bergen - Tlf 55596700 - Faks 55596750 asplanviak.no 

 

Oppdrag: 518602  Reguleringsplan for Varegghallen 
Møtedato: 
Neste møte:  
 

2008-06-10 
Ikke avtalt 

Kl:13:00  14.45 
 
 

Sted: Asplan Viak AS, fabrikkgaten 3  

Referent: Mats A. Mastervik 

Navn Firma E-post Til stede Ref. 
Anna Wathne Asplan Viak AS Anna.Wathne@asplanviak.no X X 
Mats Mastervik Asplan Viak AS Mats.Mastervik@asplanviak.no X X 
Steinar Bergsvik Idrett, BK Steinar.Bergsvik@bergen.kommune.no X X 
Asbjørn Lie Varegg asb-li@online.no X X 
Bjørn Diesen Varegg, ansvarlig bjornod@broadpark.no  X 
Lise bjørnen Grønn etat, BK Lise.Bjornen@bergen.kommune.no X X 
Mette Karlsen barnehage og skole, BK mette.karlsen2@bergen.kommune.no X X 
Bjørg Hatlem Parkeringsselskapet, BK bjorg.hatlem@bergen.kommune.no X X 
Morten Bratland leder arbeidsutv. i varegg morten@tresamigos.tv X X 
Ola Siverts Cubus ola@arkitektgruppen-cubus.no X X 
Linda Hjelmeland Samferdsel, BK linda.hjelmeland@bergen.kommune.no  X 
Johanne Gillow Byantikvaren, BK johanne.gillow@bergen.kommune.no  X 
Sigrid N. Bjercke  Private planer, BK Sigrid.Bjercke@bergen.kommune.no       X 
     

Innledende møte om Varegghallen, møte nr 1 

 
Parkering v/Hatlem 
Parkeringsselskapet ser at det er behov for et boligsoneanlegg i dette området. Har p.t. ikke gjort 
seg opp en mening om antall p-plasser de ønsker å disponere i anlegget, men ønskelig med så 
mange som mulig. Boligsone i dette området ligger noen år fram i tid. 
 
Cubus v/Ole B Siverts 
Orienterte om utredningen (datert juni 2007) som er grunnlaget for reguleringsplanarbeidet. 
Orienterte også om skolesituasjonen i Sandviken og hvordan lignende idrettshaller fungerer andre 
steder, f.eks Nordneshallen.  
Hallen vil sansynligvis bli kommual. Hvordan fordelingen vil bli mellom de ulike idrettslagene og om 
Varegg ev vil bli forfordelt er ikke avgjort. Bygget er stort ogdet vil være mulig å innpasse flere 
aktiviteter. 
 
Varegg v/ Lie og Bratland 
Varegg ønsker å disponere arealer i hallen og drive idrettsbarnehage. 
Trafikk er en utfordring. Kom fram under nabomøte i mars. Lite negative tilbakemeldinger til 
prosjektet. Klart flertall av familier med barnahagebarn/skolebar i området. 
Grunnforholdene på banen skal være gode, men er ikke kartlagt i forbindelse med utrednings- 
arbeidet. Kontakt Sivilforsvaret for å få info om undergjordiske gangsystemer. 
 
Barnehage v/Karlsen 
Nye Mulesvingen er under ferdigstillelse. 80 barneplasser. 20 p-plasser. Er behov for flere 
barnehageplasser i bydelen. Varegghallen ligger inne i Skolebruksplanen med ca 80 plasser. 
Skissert arealbehov inn på ca 1000 m2 kan reduseres noe. Utvendig arealbehov er 2,5 daa til lek for 
80-100 barn + parkering og boder. God adkomst avgjørende. Barnepark v/ Kristinegården er 
nedlagt. Areal her kan inngå i planen. Om barnehagedelen skal være kommunal eller privat er ikke 
klarlagt. Varegg vil stille på lik linje med andre i konkurransen om å få drive barnehagen.    
Av- og påsitigning i p-hus kan aksepteres.   

 MØTEREFERAT 

 

Innledende møte om Varegghallen, møte nr 1 2 
 

 
    
Grønn Etat v/ Bjørnen 
Var opptatt av at det sammenhengende parkområdet mellom Kristinegården og Mon Plasir ble 
bevart best mulig. Grønn Etat og Byantikvaren har planer om å restaurere Mon Plasir-parken 
ovenfor Mulebanen ihht gamle tegninger/planer. Må ses i sammenheng med planarbeidet.  
 
Idrettsetaten v/ Bergsvik 
Idrettslaget vil sansynligvis stå som tiltakshaver, men ikke avklart. Bergen kommunale kan bli 
byggherre, men ikke avklart.  
 
Asplan Viak v/ Wathne og Mastervik 
Wathne tok opp spm om grunnforhold (må muligens avklares i planprosessen), sikkerhetssoner 
rundt banen, belysning og gjerdeproblematikk (bør være minst 4 m høye gjerder rundt hele banen + 
2 m høye fangnett). Ble også problematisert rundt eierforhold og reguleringsformål. 
Mastervik orienterte om videre planprosess. Neste steg vil være oppstartsmøte med kommunen i 
august. Diesen bør stille for Varegg. Ellers vil kommunen innkalle, ev i forkant rådføre seg med 
grønn etat, samferdsel, byantikvaren til møtet.     
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Bergen kommune, Idrettsseksjonen Asplan Viak AS 
 

FORORD 

Bergen kommune ønsker å bygge ny idrettshall i området Sandviken/Fjellsiden i samarbeid 
med idrettslaget Varegg.  Dagens Mulebane er anbefalt som beste tomt i utredningsrapport 
utarbeidet av Arkitektgruppen Cubus as datert 8.2.2005/revidert januar 2009.  Utredningen 
danner grunnlag for utforming av selve hallen, og for utarbeidelse av privat reguleringsplan 
for tiltaket. 

Denne rapporten inneholder forslag til planprogram for reguleringsplan med 
konsekvensutredning for den nye Varegghallen. 

Opprinnelig var det ønsket at prosjektet skulle inneholde parkeringsanlegg, areal for skole og 
barnehage i tillegg til hall og bane. Samlet sett utgjorde dette et areal som utløste krav om 
konsekvensutredning (KU), etter konsekvensutredningsforskriftens § 3, som sier at når 
tiltaket er over 5000m2, skal det vurderes opp mot kriteriene i § 4.  

Behovet for konsekvensutredning ble, etter fagetatens vurdering, utløst på grunn av hallens 
størrelse og beliggenhet ved den fredete Christinegården.  Dagens Mulebane ligger i den 
gamle lystgårdens hageanlegg, som anses som en viktig del av helheten rundt 
Christinegårdens fredete bygninger.  

Undervegs er parkeringsanlegg, skole og barnehage tatt ut av prosjektet, og prosjektets 
bygningsareal redusert til ca. det halve. Det er sannsynlig at krav om KU med dette faller 
bort.  Tiltakshaver har likevel valgt å utarbeide planprogram, for å avklare forholdene rundt 
tiltaket og Christinegården. 

Tiltakshaver/forslagsstiller er Bergen kommune ved Idrettsseksjonen, representert ved 
Steinar Bergsvik.  Arkitektgruppen Cubus as er arkitekt for tiltaket.  Idrettslaget Varegg er 
representert i styringsgruppen for tiltaket. 

Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Idrettsseksjonen.  
Oppdragsleder for Asplan Viak AS er Mats Mastervik.  

 

Bergen, foreløpig  

 

 

 
 
Mats Mastervik 
Oppdragsleder 

 
 
Guro Steine 
Medarbeider 
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Bergen kommune, Idrettsseksjonen Asplan Viak AS 
 

1 SAMMENDRAG 

Bergen kommune ønsker å bygge ny idrettshall i området der dagens Mulebane ligger, i 
samarbeid med idrettslaget Varegg.  Opprinnelig var det ønsket at prosjektet skulle 
inneholde parkeringsanlegg, areal for skole og barnehage i tillegg til hall og bane. Samlet 
sett utgjorde dette et areal som utløste krav om konsekvensutredning (KU), etter 
konsekvensutredningsforskriftens § 3, som sier at når tiltaket er over 5000m2, skal det 
vurderes opp mot kriteriene i § 4.  

Behovet for konsekvensutredning ble, etter fagetatens vurdering, utløst på grunn av hallens 
størrelse og beliggenhet ved den fredete Christinegården.  Dagens Mulebane ligger i den 
gamle lystgårdens hageanlegg, som anses som en viktig del av helheten rundt 
Christinegårdens fredete bygninger. Undervegs er parkeringsanlegg, skole og barnehage tatt 
ut av prosjektet, og prosjektets bygningsareal redusert til ca. det halve. Det er sannsynlig at 
krav om KU med dette faller bort.  Tiltakshaver har likevel valgt å utarbeide planprogram, for 
å avklare forholdene rundt tiltaket og Christinegården. 

Den nye Varegghallen planlegges benyttet av de idrettsgruppene som har sin aktivitet 
innendørs. I dag må barna i nærområdet som driver disse aktivitetene reise til andre haller. I 
tillegg har Varegg planer om å bruke hallen til fleridrettsgruppen i laget, som driver med 
friidrett, orientering og ski, samt til innendørstrening på vinterstid for aldersbestemte 
fotballgrupper. Flesteparten av brukerne er i den prioriterte gruppen barn/ungdom, men 
Varegg har også planer om aktiviteter for de eldre i laget som er interessert i mosjon og 
sosialt samvær. Formiddagsbruken av idrettshallen (kl 0800- 1500) er tenkt forbeholdt 
skolene i nærområdet, Rothaugen ungdomsskole og Krohnengen barneskole. Helgebruken 
av hallen er tenkt forbeholdt arrangementer, i likhet med de andre av byens idrettshaller. 

Selve Mulebanen legges til hallens takflate og oppgraderes med kunstgress.  For å få 
tilstrekkelig med lys til areal som krever lysinnfall og oppnå bedre kontakt med 
omkringliggende terreng, er hallen og fotballbanen tenkt hevet med ca 1 etasje (3m) i forhold 
til dagens spilleflate. Varegghallen skal blant annet inneholde idrettshall på 37x50 m 
grunnflate med fulle banemål, 3 garderobesett, treningsrom, møterom, kafe, administrasjon, 
toaletter og tribune. 

Særlig viktige tema i planarbeidet er trafikk- og parkeringsforhold, grunnforhold, barn- og 
unges interesser, grøntstruktur, landskap og estetikk. Forholdet til Christinegårdens fredete 
bygninger og lystgårdens hageanlegg skal utredes spesielt.  

I løpet av planprosessen vil det avholdes nødvendige møter med berørte grunneiere og 
aktuelle offentlige høringsinstanser. Det vil også bli avholdt et folkemøte for å informere 
naboer og berørte parter om planarbeidet, sannsynligvis i forbindelse med offentlig ettersyn. 

Planlagt innlevering av planmateriale til 1. gangs behandling er okt/nov 2009. Det tas 
forbehold om ev endringer i framdrift som følge av innføring av ny plan- og bygningslov - fra 
01.07.09.  

 

  



Reguleringsplan for Varegghall, ny idrettsbarnehage, parkeringsanlegg for 186 biler, Stoltzen/
Fjellveiensenter samt gangveier, bedre bussterminal, parkeringsanering/ bedre fremkommelig. Rød 
= foreslått plangrense 2009, blå = mulig plangrense 2011



Rød = dagens planavgrensning. Blå: Evt. utvidelse av planområdet. Målsetting med grenseendringen: 1) Regulere en bedre 
gangforbindelse mellom den nye barnehagen i Mulesvingen og barnehagen i Varegghallen , 2) Evt. sanere bilparkering, 3) supplere 
med sykkelparkering og  4) utvide utearealene til den nye barnehagen = legge mer parkering til det nye p-anlegget. Videre; 5)  
bedre bussrundkjøring – en ordentlig mini-terminal – for både dagens Mulebuss + matebusser ned til bybanen. 6) 
Parkeringsanering: Øke fremkommeligheten for buss, bossbil og utrykningskjøretøy.



Planavgrensingen pr. 2009



Planavgrensninger på 
kotekart



Planavgrensninger på 
eiendomskart



Det samme som vist på kartet angitt på bildet av 
området pr. 2008 er i realiteten nå status

Mulebanen blir hevet 3 
meter og får kunstgress

Under banen: Barnehage 
øverst, så idrettshall og 
nederst 2 etasjer m. parkering

Lokalpark

Omlagt vei

Uteareal for 
barnehagenGang/ 

sykkelvei
Lekepark/ 
uteareal for 
barnehage



        Organiseringsmodell videre:
Utgangspunkt: Seksjonert bygg – der driften er 
organisert som et sameie
Barnehage:
- Privat?
- Grunn bygslet eller solgt av Bergen kommune (uteareal?)
- Konkurranse om helhetlig entreprise der 
barnehageutbygger står for bygg av hele prosjektet.
- Parkering
- Egen konkurranse om parkeringsdelen – eller Varegg 
danner eget selskap for drifting av p-anlegget (190 plasser) 
og setter ut driftsdelen. Egen seksjon – eget A/S. En etasje 
utleie beboere og lignende. En etasje for vanlig 
timeparkering. Reservert plss for barnehagens ansatte?
- Flerbrukshallen + Stoltzen-Fjellveien-senteret
- -Flerbrukshallen + senter;  – sameie styrt av Varegg med 
Bergen kommune i sameiestyret.
- - Utleie av treningsareal til kampsport og lignende
- Fotballbanen
- -Kommunal – driftsansvar Varegghallens stiftelse.



Konklusjon:

Vår konklusjon er denne:
•  Varegghallen bør kunne prioriteres for barnehageformål med 

realisering i 2014/15. Prioriteringen må formaliseres.
•  Avklaring av styringsmodell og org.prinsipp i løpet av 2012 parallelt 

med planprosessen
•  Konkurranse om barnhageoperatør høst 2012?

•  Byggstart høst 2013 – 1 ½ års byggetid vil si barnehage til vår/
sommer 2015.

jan-12 feb-12 mars-
12

apr-12 mai-12 juni-12 juli-12 aug-12 sept-2 okt-12 nov-12 des-12 jan-13 feb-13 mars
-13

apr-13 mai-13

Reoppstart plan 
inkl høring/
planprogram

KU inkl. trafikkanalyse – utarbeide plan for 
1.g. beh – 6 uker høring

Justering av plan /
2.gangsbehandling

Parallell rammesøknadsbehandling



Med god koordinasjon og 
samarbeid får vi det til!



Fra Mon Plaisir til  Notre Plaisir:  
Varegghallen 


